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Bakgrund: Kompetens är ett begrepp som har många olika definitioner och kompetensbrist är något som råder 

över hela Sverige inom många olika branscher. Det har under en lång tid varit högkonjunktur och hög 

efterfrågan av kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Organisationer har uttryckt svårigheter att rekrytera 

den kompetens de behöver och hur de ska vinna striden om den kompetens som finns tillgänglig.  

Syfte: Att med ett induktivt och tolkande perspektiv beskriva hur organisationer i Jönköpingsregionen 

strategiskt arbetar för att hantera kompetensbristen, idag och inför framtiden. 

 

Metod: Studien har en induktiv ansats där rollen av teori inte anses ligga till grund för studien. För att kunna 

beskriva hur organisationer arbetar strategiskt och hur de ser på framtiden i förhållande till den kompetensbrist 

som råder, har en fallstudie genomförts bland sex organisationer i Jönköpingsregionen. Studien utgår från 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med HR-ansvariga i respektive organisation. 

Slutsats: Studiens resultat beskriver hur organisationer i Jönköpingsregionen idag arbetar för att hantera den 

kompetensbrist som råder. Studiens resultat visar även att de befintliga HR-strategier som i stor utsträckning 

används för att förse organisationen med kompetens i dagsläget, inte tros ha en fortsatt relevans inför framtiden. 

Slutsats kan dras att nya generationer kräver nya strategier och att ett stort arbete kring detta krävs.
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Background: Competence is a concept that has many different definitions and lack of competence is something 

that prevails all over Sweden in many different industries. For a long time, there has been a boom and great 

demand for competence in the Swedish labor market. Organizations have expressed difficulties in recruiting the 

skills they need and how to win the battle over the skills available. 

Purpose: With an inductive and interpretative perspective describe how organizations in the Jönköping region 

work strategically to manage the skills shortage, today and for the future. 

 

Method: The study has an inductive approach where the role of theory is not considered to form the basis of the 

study. To be able to describe how organizations work strategically and how they view the future in relation to the 

lack of competence that prevails, a case study has been carried out among six organizations in the Jönköping 

region. The study is based on qualitative semi-structured interviews with HR managers in each organization. 

Conclusion: The study's results describes how organizations in the Jönköping region are currently working to 

manage the skills shortage that prevails. The study's results also show that the existing HR-strategies that are 

used to a great extent to provide the organization with competence at present, are not believed to have a 

continued relevance for the future. It can be concluded that new generations require new strategies and that a 

great deal of work is required on this. 
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1. Inledning 

Det har under en lång tid varit högkonjunktur i Sverige, och andelen arbetslösa har minskat till 

rekordlåg nivå. Kompetensbrist är något som råder över hela landet inom många olika branscher och 

den svenska arbetsmarknaden är i stort behov av kompetens. Organisationer har uttryckt svårigheter 

att rekrytera och förse verksamheten med rätt kompetens, vilket gör att ett strategiskt arbete krävs för 

att hitta den kompetens som behövs. Detta problem har lett oss till vårt syfte, att med ett induktivt och 

tolkande perspektiv beskriva hur organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar för att hantera 

kompetensbristen på arbetsmarknaden, idag och inför framtiden. 

 

1.1 Den svenska arbetsmarknadens behov av kompetens 

Enligt Eklöf och Hallén (2018) har den svenska tillväxten ökat de senaste åren, vilket också stärkt den 

svenska konjunkturen. Detta har i sin tur bidragit till ett ökat behov för företag att rekrytera. Denna typ 

av förändringar har resulterat i en generellt lägre arbetslöshet och gjort det svårare för organisationer 

och företag att rekrytera medarbetare med tillräcklig kompetens. Eklöf och Hallén nämner vidare hur 

bristen på utbildad arbetskraft inom sjukvården legat på en konstant hög nivå de senaste åren, och att de 

flesta sjukvårdsinstitutioner rapporterar om rekryteringssvårigheter över hela landet. Inom näringslivet 

råder det störst brist inom IT- och telekombranschen, men också inom exempelvis hotell och restaurang 

(Eklöf & Hallén, 2018). 

 

Vid en snabb informationssökning inom ämnet kompetensbrist blir antalet resultat överväldigande och 

vi inser snabbt att Sveriges arbetsmarknad befinner sig i en mer eller mindre akut situation. Svenskt 

näringsliv genomför årligen en enkätstudie där de kartlägger svenska företags rekryteringsbehov. Den 

senaste rapporten, skriven av Emelie Nordström, visade att kompetensbristen ökar och att allt fler företag 

har svårt att rekrytera, hela 70% av företagen uppgav nämligen att de upplevde svårigheter med att hitta 

medarbetare med rätt kompetens (Nordström, 2018). Denna typ av rekryteringssvårigheter och 

kompetensbrist ger stora konsekvenser för många företag. I rapporten framkom att de upplevda 

rekryteringssvårigheterna i många fall både hindrat planerade expansioner, bidragit till minskad 

försäljning eller gjort företag tvungna att tacka nej till nya order eller uppdrag. 

 

Arbetsförmedlingen släppte år 2019 rapporten var finns jobben 2019?, vilket är en kartläggning över 

efterfrågan på kompetens på den svenska arbetsmarknaden år 2019 samt en prognos för de kommande 

fem åren. I rapporten presenteras en prognos för cirka 200 yrken, som pekar på en fortsatt brist på 

kompetent personal inom många olika yrkesgrupper. Samtidigt som det råder en stor brist på tillgängliga 

personer med rätt kompetens växer efterfrågan allt mer. I rapporten framkommer även hur Sveriges 

växande befolkningsmängd och demografiska sammansättning bidrar till en generellt ökad efterfrågan 

på varor och tjänster, och därmed även kompetent arbetskraft. Detta är något som märks av extra tydligt 

inom offentliga tjänster såsom pedagogiskt arbete samt hälso- och sjukvård, där demografin kraftigt 

bidrar till en högre efterfrågan (Arbetsförmedlingen, 2019). 

 

Utifrån dessa två rapporter, samt våra egna tidigare erfarenheter av arbete i branscher och organisationer 

där det råder brist på kompetens, väcktes ett intresse och en vilja att undersöka detta närmre. Att vi både 

bor, studerar och tidigare har arbetat i Jönköpingsregionen gjorde att vi fann det intressant att göra en 

undersökning med en geografisk begränsning som riktar in sig på just denna region. Detta leder fram 

till studiens första forskningsfråga; hur ser kompetensbristen ut i Jönköpingsregionen? Eftersom ämnet 

är något som uppkommit baserat på vår egen erfarenhet och nyfikenhet har vi valt att utföra studien med 
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ett induktivt angreppssätt, för att på så vis kunna ta oss an fenomenet med nya ögon och öppet sinne. 

Att utföra en studie med en induktiv ansats innebär enligt Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) att 

studien grundas i det problem som identifierats, där relevanta teorier sedan söks och används för att 

skapa förståelse för det resultat som framkommer under studiens gång. Att genomföra en studie på ett 

induktivt sätt medför att det empiriska materialet som samlas in i studien reglerar vilka teorier som kan 

anses vara intressanta i förhållande till resultatet (Blomkvist et al., 2018). Efter en första överblick inom 

området visade det sig att begreppet kompetens inte verkar ha någon allmänt erkänd definition, och för 

att kunna utföra en studie med fokus på Jönköpingsregionens kompetensbrist behöver vi därför först 

kort förklara vad kompetens, och således även kompetensbrist faktiskt innebär. 

 

1.2 Kompetens – ett av de mest förvirrade begreppen inom rekryteringsområdet  

Begreppet kompetens slog igenom på den svenska arbetsmarknaden på mitten av 1980-talet, och är något 

som sedan dess har diskuterats återkommande bland både forskare och yrkesaktiva (Illeris, 2013). Även 

att begreppet kompetens är något som används flitigt är det enligt Ellström och Kock (2008) ofta 

bristfälligt definierat i litteraturen, något som Eklöf och Hallén (2018, s. 90) också nämner genom att 

nämna att “kompetenser tillhör de mest förvirrade begreppen inom rekryteringsområdet”. Detta är något 

som vi författare också observerat när vi genomsökt både enkel och mer avancerad litteratur efter en 

gemensam och tydlig definition av kompetens och kompetensförsörjning. Ellström (1992) föreslår att 

en allmän definition av kompetens är nödvändig, och ger därför ett förslag som lyder: ”en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan 

att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete" (Ellström, 1992, s. 21).  

 

Ellström (1992) menar vidare att dessa förmågor exempelvis kan vara motoriska färdigheter, kognitiva 

faktorer, affektiva faktorer, personlighetsdrag och sociala färdigheter. Ellström och Kock (2008) 

beskriver hur kompetens är ett individuellt attribut som kan delas in i två olika delar; formell kompetens 

och faktiskt kompetens. Den formella kompetensen menar de kan mätas genom exempelvis antal 

utbildningsår eller genom tidigare referenser och meriter. Den faktiska kompetensen kan istället 

beskrivas som individens förmåga att hantera en viss situation eller utföra en viss uppgift. Även om de 

två olika typerna av kompetens skiljer sig åt kan det ofta vara så att en individ besitter den ena typen av 

kompetens utan att nödvändigtvis besitta den andra. Detta gör i sin tur att den formella kompetensen 

ofta används som ett slags mått eller indikator på att en individ verkligen besitter faktisk kompetens 

(Ellström & Kock, 2008). 

 

Begreppet kompetens definieras av svenska institutet för standarder (SIS) som “förmåga och vilja att 

utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (Bowin, 2011, s. 74). Denna definition är 

den som valts ut som grund för detta arbete, då det annars finns en rad olika tolkningar av vad begreppet 

kompetens kan betyda. Denna definition valdes ut då vi anser att den sammanfattar de olika definitioner 

vi stött på på ett konkluderande sätt samt att vi vill använda oss av en svensk definition, då det är 

kompetensen och kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden som ingår i vårt valda ämne. 

 

1.3 Att förse organisationen med rätt kompetens 

Eklöf och Hallén (2018) menar hur det blir allt viktigare att utmana de traditionella perspektiven kring 

rekrytering för att på så vis kunna skapa en hållbar rekryteringsstrategi som kan hjälpa organisationen 

att anställa rätt medarbetare. Svenska institutet för standarder (SIS) definierar begreppet 

kompetensförsörjning som en “process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens 

för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov” (Bowin, 2011, s. 74). Att arbeta på ett 
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strategiskt sätt när det gäller rekrytering och personalplanering ser vi författare som en central del för 

att kunna hantera och bemöta den kompetensbrist som idag råder på den svenska arbetsmarknaden. 

Utöver att beskriva hur kompetensbristen ser ut i Jönköpingsregionen är vi därför även intresserade av 

att ta reda på om och hur organisationer i Jönköpingsregionen har ett strategiskt arbetssätt i förhållande 

till de HR-aktiviteter som bedrivs i verksamheten. Detta leder fram till studiens andra forskningsfråga; 

Hur arbetar organisationer strategiskt för att hantera detta? Denna fråga grundar sig i att vi författare 

genom hela vår utbildningstid funnit det strategiska arbetet centralt och intressant, och ser det även som 

ett väldigt aktuellt ämne inför vår framtida HR-karriär.  

 

Enligt Rees och Smith (2017) kan begreppet strategi beskrivas som en plan för vart man vill ta sig och 

hur man ska göra för att komma dit. När det gäller de strategier som berör organisationers personal, HR-

strategier, menar Rees och Smith dessutom att forskare hittat en signifikant relation mellan användandet 

av HR-strategier och organisatorisk lönsamhet. Att anta ett strategiskt förhållningssätt gällande HR-

arbete kan därför anses vara centralt både för att hantera kompetensbristen, såväl som för organisationers 

förmåga att vara lönsamma. I förhållande till detta presenterar Armstrong (2011) begreppet Strategic 

Human Resource Management (SHRM), vilket kan beskrivas som “an approach to managing people 

that deals with how the organization’s goals will be achieved through its human resources by means of 

integrated HR strategies, policies and practices” (Armstrong, 2011, s. 48). Rees och Smith (2017) 

beskriver hur det mer traditionella rekryteringsarbetet, där organisationen utan något specifikt strategiskt 

fokus identifierar ett behov av ny personal och sedan utför en rad aktiviteter för att uppfylla detta behov, 

inte längre ses som lika aktuellt. Istället menar de att denna typ av arbetssätt ses som otillräckligt, 

speciellt bland organisationer där det råder stor konkurrens när det gäller att säkerställa bemanningen 

av personer med vissa specifika kunskaper eller erfarenheter. De traditionella rekryteringsmetoderna 

bör enligt Rees och Smith (2017) kompletteras med strategiskt arbete som syftar till att bygga upp 

organisationens rykte som arbetsgivare. 

 

1.4 Framtid 

Enligt Schwab (2017) har den stora tekniska utveckling som skett de senaste åren gjort att vi står inför 

vad han menar kan ses som den fjärde industriella revolutionen. Schwab menar att denna revolution 

inte liknar något som mänskligheten tidigare stött på, och att den kommer att “fundamentally changing 

the way we live, work, and relate to one another” (Schwab, 2017, s. 1). Schwab menar vidare hur de 

stora förändringar som sker i samband med den tekniska utvecklingen är historiska när det gäller dess 

storlek, tid och omfång, och beskriver hur det skett djupa skiftningar inom alla branscher till följd av 

förändringar inom bland annat produktion, konsumtion, transport och leverans. Den tekniska 

utvecklingen har också förändrat det sociala samspelet, hur vi kommunicerar och arbetar med varandra 

och hur vi uttrycker, informerar och underhåller oss själva. Dessutom utvecklas och omformas bland 

annat system inom utbildning, sjukvård och transport. Enligt Schwab öppnar dessa förändringar 

möjligheter och potential som mänskligheten aldrig tidigare haft, men beskriver också en oro över det 

faktum att beslutsfattare ofta fastnar i traditionella och linjära tankebanor, eller blir för uppslukade av 

omedelbara problem, vilket kan förhindra dem att se strategiskt på de faktorer som formar vår framtid 

(Schwab, 2017).  

 

Detta är något som även diskuteras av Eklöf och Hallén (2018), som menar att det som skiljer dagens 

tekniska framsteg mot de som gjorts tidigare, är att dagens tekniska revolution inte bara påverkar vissa 

yrkesgrupper så som exempelvis industri, utan påverkar alla marknader, yrkeskategorier och ekonomier. 

Detta leder fram till studiens tredje forskningsfråga; hur ser yrkesverksamma inom HR på framtiden? 

Eklöf och Hallén menar vidare hur det kommer att krävas stora insatser från både myndigheter och 
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företag för att kunna möta och anpassa sig till de stora förändringar som sker, och att organisationer 

kommer att behöva förändra sina affärsmodeller och arbetssätt för att kunna “lyckas attrahera framtidens 

talanger och maximera nyttan av nya teknologiska lösningar” (Eklöf & Hallén, 2018, s. 14). 

 

För att kunna få en nyanserad bild av hur organisationer i Jönköpingsregionen upplever 

kompetensbristen, hur de arbetar strategiskt för att hantera den samt vad de tror om framtiden i 

förhållande till dessa frågor har vi valt att ta oss an studien med ett tolkande perspektiv som vetenskapligt 

förhållningssätt. Tolkningsperspektivet, eller interpretativismen, innebär att forskare genom tolkning 

ska kunna fånga den subjektiva meningen av en social handling och en förståelse av människors 

beteende (Bryman & Bell, 2017). Genom att välja ett tolkande förhållningssätt hoppas vi kunna tolka 

och på så sätt även beskriva hur organisationer förhåller sig till ovan nämnda frågeställningar.  

 

1.5 Problematisering 

Då det på den svenska arbetsmarknaden i nuläget råder en stor brist på nyckelpersoner med vissa 

specifika kompetenser samtidigt som landet befinner sig i en blomstrande högkonjunktur upplever 

många företag och organisationer svårigheter att rekrytera till dessa positioner. Många branscher har 

utvecklats både snabbt och mycket det senaste årtiondet, till exempel har den tekniska utvecklingen 

exploderat samtidigt som befolkningsmängden har vuxit snabbt. Hur väl har organisationer och företag 

i Jönköpingsregionen kunnat anpassa sig? Har de kunnat hänga med i utvecklingen? Vad har förändrats 

när det gäller kompetenser, strategier och rekrytering? Kan de strategier som lyfts fram under helt andra 

förutsättningar fortfarande appliceras? Och vad ser man för möjligheter respektive hinder inför 

framtiden? Detta är en rad av de funderingar som uppkommit under vår studietid inom ämnesområdet 

Human Resources, och därmed ligger till grund för denna studie. Detta gjorde slutligen att ett syfte för 

studien kunde formuleras, tillsammans med de tre forskningsfrågor som presenterats här ovan.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie är således att med ett induktivt och tolkande perspektiv beskriva hur 

organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar för att hantera kompetensbristen, idag och inför 

framtiden. Utöver detta syfte har tre forskningsfrågor formulerats för att bidra till att besvara studiens 

syfte: 

 

1. Hur ser kompetensbristen ut i Jönköpingsregionen? 

2. Hur arbetar organisationer strategiskt för att hantera detta?  

3. Hur ser yrkesverksamma inom HR på framtiden? 
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2. Metod 

I föregående kapitel presenteras och förklaras två av de metodologiska val som gjorts för studien; valet 

av en induktiv ansats och ett tolkande perspektiv. Vi har utöver detta valt att utföra studien genom att 

genomföra en kvalitativ fallstudie där situationen kompetensbrist i Jönköpingsregionen utgör fallet. Vi 

anser att ord beskriver vår valda situation bättre än siffror och därför har en kvalitativ forskningsmetod 

valts, vilket även passar väl ihop med våra tidigare val av en induktiv ansats och ett tolkande perspektiv. 

I detta kapitel presenteras de val som gjorts gällande studiens metod, med början i forskningsmetoden, 

följt av studiens datainsamlingsmetod och den avslutande analysprocessen. Därefter presenteras 

studiens kvalitet och etik. 

2.1 Kvalitativ fallstudie som forskningsmetod 

När det gäller forskningsstrategi finns enligt Bryman och Bell (2017) två huvudsakliga strategier som 

ofta används vid samhällsvetenskaplig forskning. En kvalitativ forskningsstrategi lägger vanligtvis vikt 

vid ord medan en kvantitativ forskningsstrategi lägger vikt vid kvantifiering (Bryman & Bell, 2017). Vi 

har i kapitel 1) Inledning nämnt att vi valt att göra en studie med induktiv ansats. Enligt Bryman och 

Bell (2017) är ett induktivt synsätt på relationen mellan forskning och teori något som hör ihop med en 

kvalitativ forskningsstrategi. Då studiens syfte är att med ett induktivt och tolkande perspektiv beskriva 

hur organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar för att hantera kompetensbristen på den 

svenska arbetsmarknaden, idag och inför framtiden, är det tydligt att vi lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering. För att kunna göra en studie av hur organisationer ser på dessa ämnen utan att vilja få ett 

generaliserande resultat krävs nyanserade frågor där vi får möjlighet att försöka tolka de svar som ges, 

och vi anser därför att en kvalitativ forskningsstrategi passar vår studie på ett lämpligt sätt. Det tolkande 

synsättet vi valt att anta är också ett synsätt som ofta används tillsammans med en kvalitativ 

forskningsstrategi, då Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativ forskning föredrar att lägga fokus 

vid individers uppfattning och tolkning av sociala sammanhang. Genom att utföra en kvalitativ studie 

och på så vis fokusera på användandet av ord räknar vi med att kunna få fram ett resultat som gör det 

möjligt för oss att tolka de uppfattningar som finns av situationen i Jönköpingsregionen. 

 

För att kunna genomföra en studie som syftar till att med ett induktivt och tolkande perspektiv beskriva 

hur organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar för att hantera kompetensbristen, idag och 

inför framtiden, har vi valt att genomföra en fallstudie. En fallstudie innebär enligt Blomkvist et al. 

(2018) att man som forskare väljer ett eller flera enskilda exempel (fall) och att man studerar ett fenomen 

i det verkliga livet. Enligt Blomkvist et al. (2018) är det vanligt att samhällsvetenskapliga studier ofta 

genomförs i form av fallstudier, och att en fallstudie ofta kan uppfattas vara av kvalitativ karaktär. I en 

fallstudie är tanken nämligen att all form av empiri som samlas in ska leda till en bättre förståelse av det 

valda fallet (Blomkvist et al., 2018). Patel och Davidsson (2011) beskriver hur fallet i en fallstudie kan 

utgöras av flera olika saker, exempelvis kan fallet vara studiet av en person, en organisation eller en 

situation. Vi har valt att anta en form av en fallstudiedesign där situationen utgör fallet. Med situationen 

i vår studie menar vi fenomenet kompetensbrist i Jönköpingsregionen. Blomkvist et al. (2018) menar att 

antingen så väljer man som forskare fallet själv utifrån tidigare forskning eller så väljer fallet forskaren. 

Då studien är induktiv har på sätt och vis fallet valt oss då vi varit öppna med att låta resultatet styra 

studiens syfte och innehåll. Dock har vi på ett annat sätt även valt fallet själva då vi från starten var 

intresserade av ämnena kompetensbrist och strategi, och därmed byggt problematiseringen kring dessa 

ämnen innan det stod klart att det var en induktiv ansats vi ville använda. 
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2.2 Semistrukturerad datainsamlingsmetod 

Då vi inte baserar vår studie på tidigare forskning kan en induktiv roll av teori anses lämplig och speglar 

både vår insamlings- och analysmetod. Studien är av en kvalitativ karaktär och ger tillsammans med ett 

tolkande förhållningssätt möjlighet att tolka respondenternas uppfattning om hur kompetensbristen ser 

ut i de deras respektive organisationer samt hur de arbetar för att hantera dessa brister och vad de tror 

om framtiden. För att studera respondenternas uppfattning har vi valt att använda oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och en induktiv analysprocess. I detta avsnitt presenteras studiens val kring 

insamlingsmetod mer utförligt. 

2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att kunna samla in en lämplig typ av empiri för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar 

valdes semistrukturerade kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer 

innebär enligt Bryman och Bell (2017) att intervjuerna utgår från en mall med ett antal utvalda teman 

och frågeställningar, men på samma gång lämnar flexibilitet och utrymme för att nya aspekter kan 

diskuteras under intervjuernas gång.  

 

Eftersom den valda studien har en induktiv ansats där frågeställningar och syfte har utformats utan hjälp 

av någon teori, ansågs semistrukturerade kvalitativa intervjuer vara en lämplig undersökningsmetod för 

att kunna lämna utrymme för nya ämnen och problemformuleringar under insamlingsprocessen. Att 

använda semistrukturerade intervjuer med ett kvalitativt fokus kan också öka möjligheten att få 

uttömmande svar, vilket i kombination med det tolkande förhållningssättet som valts hjälper oss att tyda 

och fånga upp respondenternas egna uppfattningar. Tekniken upplevdes också passa väl i förhållande 

till tillgängliga resurser i form av tid, tillgänglighet och kostnader.  

2.2.2 Val av organisationer och respondenter 

Studiens huvudsakliga fokus ligger på organisationsnivå, då vi syftar att beskriva den aktuella 

kompetensbristen i Jönköpingsregionen samt organisationers strategiska arbete för att hantera den. En 

av våra tre forskningsfrågor handlar dock om hur respondenterna själva upplever situationen och vad de 

tror om framtiden. Givetvis är det hela organisationens strategiska arbete som ligger i fokus, men då 

studiens resultat både behandlar frågeställningar som rör organisationens ståndpunkt och arbete 

kombinerat med respondenternas egna upplevelser och tankar har vi valt att genomgående benämna dem 

just respondenterna, istället för organisationerna. Detta för att respondenterna ska kunna prata fritt 

under intervjuerna samt att undvika förvirring gällande vilka påståenden organisationerna respektive 

respondenterna står bakom, men med reservationen att respondenterna under intervjuerna diskuterat 

frågeställningarna utifrån sin roll i organisationerna och inte som privatpersoner.  

 

När det gäller urvalet av organisationer som ansågs kunna vara lämpliga att deltaga i studien gjordes en 

första sökning efter potentiella organisationer verksamma i Jönköpings län. Vi valde då att göra ett 

målstyrt urval, vilket enligt Bryman och Bell (2017) syftar till att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt 

så att de som väljs ut kan anses vara relevanta i förhållande till studiens forskningsfrågor. Då studiens 

forskningsfrågor lyder hur ser kompetensbristen ut i Jönköpingsregionen?, hur arbetar organisationer 

strategiskt för att hantera detta? samt hur ser yrkesverksamma inom HR på framtiden?, är det dessa tre 

frågeställningar som ligger till grund för det målstyrda urvalet. Faktorer som ansågs vara intressanta i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar var organisationer som är verksamma i branscher med 

en uttalad kompetensbrist och som har någon form av HR-funktion. För att ta reda på vilka branscher 

som har en uttalad kompetensbrist undersöktes rapporter från organisationer som Svenskt Näringsliv 

(Nordström, 2018) och Arbetsförmedlingen (2019), som båda det senaste året släppt rapporter där 

kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden kartläggs. Som exempel på yrkesgrupper där det 
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anses råda en fortsatt stor brist på kompetens framhävs bland annat hälso- och sjukvård, pedagogiskt 

arbete, data och IT, samt hotell och restaurang (Arbetsförmedlingen, 2019). Vårt urval gjordes i två steg 

och nämns nedan som 1) första urvalet samt 2) andra urvalet. Därefter presenteras de respondenter som 

valts ut att deltaga i studien i 3) val av respondenter.  

 

1) Första urvalet gjordes genom en sökning på plattformen allabolag.se, där vi begränsade sökresultatet 

till bolag med störst omsättning kombinerat med Jönköpings län. Då den aktuella studiens syfte 

innehåller den geografiska begränsningen Jönköpingsregionen ansågs detta vara ett grundkriterium som 

sågs som en viktig faktor i urvalet. Valet av sökfiltret bolag med störst omsättning baserades på att vi 

helt enkelt ville vidga våra vyer och hitta inspiration utöver våra egna personliga referensramar. Utifrån 

den lista som blev resultat av de valda sökkriterierna valde vi att sikta in oss på de bolag vi upplevde 

kunde matcha våra utvalda faktorer, det vill säga kompetensbrist och HR-funktion. Utifrån dessa 

kriterier valde vi sedan att kontakta de bolag som hade tillgängliga kontaktuppgifter på sina hemsidor. 

Som ett första kontaktförsök skickades ett standardiserat mail ut till nio olika organisationer, antingen 

till organisationens generella informationsmail eller till vad vi kunde bedöma vara personer med HR-

ansvar i de fall dessa kontaktuppgifter fanns tillgängliga direkt på hemsidorna. Det mail som skickades 

ut innehöll en kort beskrivning om oss författare, en presentation av studiens innehåll samt uppskattad 

tidsåtgång för dess genomförande (se bilaga 1 – mail till organisationer). I detta första kontaktförsök 

besvarade endast tre av organisationerna vårt mail där det i alla tre fallen blev ett negativt gensvar. De 

förklaringar som gavs var att tiden tyvärr inte upplevdes räcka till. I de övriga sex fallen fick vi ingen 

återkoppling. Efter några dagar skickades ett påminnelsemail ut till de sex organisationer vi inte fått svar 

av, men trots detta fick vi tyvärr inget ökat gensvar. 

 

2) Andra urvalet påbörjades då det första försöket föll ut i att ingen av de kontaktade organisationerna 

gav ett positivt gensvar. Eftersom vi upplevde att tiden började bli knapp valde vi att i detta andra urval 

istället utgå från vårt eget personliga kontaktnät, för att på så vis försöka öka gensvaret. Detta kan till 

skillnad från det första urvalet anses vara en form av bekvämlighetsurval, vilket enligt Blomkvist et al. 

(2018) innebär att man undersöker de personer som man har lättast att få tillgång till. Även i detta fall 

togs samma faktorer som tidigare i beaktning, nämligen att vi eftersökte bolag som är verksamma i 

branscher med en uttalad kompetensbrist och som har någon form av HR funktion. Utifrån dessa faktorer 

funderade vi över vilka organisationer som kunde tänkas passa in i vårt tänkta urval, och kom då fram 

till ett antal organisationer som passade in på de kriterier som tidigare ställts upp och som vi också hade 

haft någon form av tidigare kontakt med, eller hade direkta kontaktuppgifter till. Utifrån detta urval 

påbörjades ett andra kontaktförsök. I detta fall påbörjades kontakt på olika sätt, beroende på vilka 

kontaktuppgifter vi hade tillgång till sedan innan, där både mail och telefonsamtal användes som 

kontaktvägar. I detta andra urval kontaktades sex olika organisationer som alla gav ett positivt gensvar 

och tackade ja till att deltaga i vår studie.  

 

3) Val av respondenter. Eftersom studien syftar till att beskriva kompetensbristen i Jönköpingsregionen 

samt hur organisationer arbetar strategiskt för att hantera detta, ansågs just HR-ansvar eller annan insyn 

i det strategiska arbetet vara ett grundläggande krav för att anses vara en lämplig respondent. I tre av 

fallen tackade den person som vi inlett den första kontakten med ja till att vara vår respondent i studien. 

I de andra tre fallen kände de tillfrågade att de inte riktigt var den mest lämpade personen att intervjua, 

och i dessa fall hänvisades vi vidare till en person som upplevdes passa bättre i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. I nedanstående tabell presenteras de sex respondenter som tackat ja till 

deltagande i studien, tillsammans med information om vilken befattning de innehar samt vilken bransch 

de verkar inom. Även om respondenterna har olika befattningar arbetar de alla med verksamhetens 

rekrytering och berör på olika vis verksamhetens strategiska planering. 
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Tabell 1: Urval av respondenter   

Respondent Befattning Bransch 
R1 Verksamhetschef Hotell/Restaurang 
R2 Verksamhetschef Hotell/Restaurang 
R3 HR-Partner Vård/Omsorg  
R4 Verksamhetschef Vård/Omsorg (Utbildningssektorn) 

R5 Team Manager rekryteringsfunktion Ingenjör/IT 
R6 Verksamhetsgrundare Ingenjör/IT 

 

Alla respondenter kontaktades för att boka in lämpliga tillfällen för genomförande av de planerade 

intervjuerna. Respondenterna hade i detta steg redan tackat ja till att deltaga i studien, vilket gjorde att 

planeringen i detta steg endast innefattade beslutande om plats, tid och typ av intervju. I fem av de sex 

fallen hade respondenterna möjlighet att erbjuda tillfälle för en fysisk intervju, och valet av plats föll då 

på respondenternas egna arbetsplatser då detta upplevdes som tidseffektivt av respondenterna själva. Att 

använda sig av respondenternas egna arbetsplatser som placering för intervjuerna kan också anses vara 

fördelaktigt ur ett forskarperspektiv, då respondenterna på detta vis ska kunna känna sig bekväma i 

situationen och kunna ge så naturliga svar som möjligt. Detta kan liknas med kontexteffekten, som enligt 

Jacobsen (2002) innebär att den plats eller kontext där intervjuer genomförs kan forma de svar som ges. 

Jacobsen menar således att man bör använda sig av så naturliga platser som möjligt, för att på så vis 

undvika konstlade svar. I ett av fallen kunde den utvalda respondenten tyvärr inte erbjuda sin arbetsplats 

som intervjuplats och föreslog istället ett café som plats för utförandet av intervjun. Vi ansåg att detta 

kunde vara en lämplig placering för att försöka skapa en så avslappnad miljö som möjligt. Som 

ungefärlig tid för genomförande av intervjuerna föreslogs 30-60 minuter, vilket alla respondenterna 

upplevde som skälig tid i förhållande till ämnet. 

2.2.3 Utformning av intervju 

I ett första inledande steg påbörjades en grovplanering av potentiella intervjufrågor som upplevdes 

kunna vara intressanta att ha med i förhållande till studiens syfte. I detta steg diskuterades olika 

huvudfrågor och fokusområden som ansågs nödvändiga för att kunna besvara de frågeställningar som 

ställts upp. Efter den första grovplaneringen påbörjades sedan formulerandet av mer utförliga frågor 

som ansågs vara lämpliga i förhållande till de huvudområden som sedan tidigare identifierats. Detta 

gjorde att ett antal nya idéer uppkom som i sin tur ledde till en del nya intervjufrågor. Genom att använda 

en semistrukturerad form av intervju där vissa delar var förutbestämda kunde studiens tillförlitlighet 

stärkas men ändå lämna utrymme för mer anpassade frågeställningar i de fall det upplevdes finnas ett 

behov för detta. Intervjuernas struktur såg liknande ut men för att inte göra det allt för formellt och med 

tanke på de skillnader som fanns gällande respondenternas branscher och befattningar, önskades av oss 

själva utrymme för att kunna ändra ordning på frågeställningarna. Intervjuguiden presenteras i sin helhet 

i avsnittet Bilaga 2 – Intervjuguide. 

 

I skapandeprocessen av en lämplig intervjumall valdes tre huvudkategorier ut; 1) inledande frågor, 2) 

dagens situation och 3) framtiden, för att på så vis skapa en viss struktur som kunde vara till hjälp både 

under intervjuerna och vid sortering av det insamlade materialet. I dessa tre huvuddelar skapades sedan 

några mindre kategorier för att kunna strukturera upp frågorna på ett tydligt sätt. Ett exempel på detta 

är att begreppet kompetensförsörjning, som gick under huvudkategorin dagens situation, delades in i de 

tre delarna attrahera, rekrytera och behålla. Denna typ av struktur av intervjumall skapades för att ge 

en tydlig bild av huvudområden och kategorier, både för den som intervjuar och den som blir intervjuad. 

Att börja med inledande frågor är enligt Jacobsen (2002) bra för att inte direkt visa vad vi som intervjuare 

anser vara viktigt inom ämnet. Ett annat skäl är också att inte börja med för komplexa frågor då det 

kräver mycket av respondenten. Exempel på frågor från vardera av de tre huvudkategorierna är: 
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1) Inledande fråga: Vad är din arbetstitel? 

2) Dagens situation: Hur arbetar ni för att attrahera den kompetens som behövs? 

3) Framtiden: Hur tror du att framtiden ser ut för er gällande tillgång till arbetskraft och kompetenser? 

2.2.4 Genomförande av intervju 

När det gäller genomförandet av intervjuerna valdes en viss nivå av struktur för att säkerställa att studien 

genomfördes på ett likvärdigt sätt vid varje intervjutillfälle. För att få en liknande dynamik under alla 

de olika intervjuerna gjordes valet att använda samma intervjuare under alla tillfällen. Detta kan anses 

vara något som stärker studiens tillförlitlighet. För att säkerställa att all information kunde noteras under 

intervjuerna valdes både inspelning och stödanteckningar som verktyg. För att ta hänsyn till etiska 

aspekter fick respondenterna först frågan om de hade något emot att intervjun spelades in för 

transkriberingssyfte. Alla respondenter som deltog i studien accepterade att samtalet spelades in, vilket 

i stor mån underlättade den senare transkriberingen av intervjuerna. Att spela in intervjuer underlättar 

enligt Bryman och Bell (2017) den senare analysen, då forskare kan gå fram och tillbaka i det inspelade 

materialet för att säkerställa att man uppfattat svaren korrekt och inte tolkat informationen på ett felaktigt 

sätt. För att vara på den säkra sidan togs även stödanteckningar under intervjuernas gång, detta för att 

ingen information skulle gå förlorad samt för att kunna understryka sådant som upplevdes vara extra 

viktigt. I tabell 2: Genomförande av intervjuer som visas nedan presenteras information kring datum, 

plats och tidsåtgång för genomförandet av de olika intervjuerna. 

 

Tabell 2: Genomförande av intervjuer 
Respondent Datum för intervju Plats för intervju Tidsåtgång för intervju 
R1 13 mars 2019 I respondentens verksamhet 55 min 
R2 20 mars 2019 I respondentens verksamhet 35 min 
R3 26 mars 2019 I respondentens verksamhet 50 min  
R4 27 mars 2019 På ett café i Jönköping 35 min 
R5 20 mars 2019 I respondentens verksamhet 45 min 
R6 17 april 2019 I respondentens verksamhet 50 min 

 

Som visas i tabellen ovan har den sista intervjun (R6) genomförts flera veckor efter de andra 

intervjuerna. Detta blev utfallet av att vi hade kontakt med en organisation som tackat ja till deltagande 

i studien, men som precis innan planerad intervju sedan fick förhinder. Detta ledde till att vi då fick 

påbörja sökandet efter en ny organisation som kunde tänka sig att deltaga, vilket återigen gjordes på 

samma sätt som beskrivits i urval 2. Vi fick då kontakt med en ny organisation som motsvarade den 

tidigare när det gäller bransch och yrkesgrupper, där organisationens verksamhetsgrundare blev studiens 

sjätte respondent och intervjun genomfördes 17 april 2019.  

 

2.3 Induktiv analysprocess 

Efter varje intervju följde en reflektion oss författare emellan där vi diskuterade vad som sagts under 

intervjun och vad vi ansåg vara intressant och nytt i jämförelse med andra intervjuer. Vi reflekterade 

även över hur respondenten upplevdes samt över vad vi själva kunde förbättra till nästa gång. Denna 

reflektion efter intervjuerna gjordes dels för att få en tydlig bild över detaljer men också för att minnas 

bättre, då vi båda anser att vi minns svar och detaljer bättre när vi pratar om dem högt med varandra. På 

så sätt kunde vi även säkerställa att vi fått samma bild av vad som framkom under intervjun. 

 

Efter att varje intervju hade genomförts påbörjades arbetet med transkribering av det inspelade 

materialet. En viktig anledning till varför vi gjorde transkriberingarna så snart som möjligt var på grund 

av vårt tolkande förhållningssätt, då det i intervjuerna framkom en del information mellan raderna. 
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Denna information och reflektion ansåg vi var lättare att få fram i transkriberingen om intervjun fanns 

färsk i minnet. Vi valde att inte transkribera ordagrant mer än när vi ansåg att en viss mening skulle 

kunna användas som citat. Vi lyssnade därför på både frågan och hela svaret innan vi skrev ner i 

transkriberingsdokumentet vad vi hade hört. Vi var dock noga med att inte transkribera för lite eller 

sammanfatta för mycket. Som ett exempel på detta gjordes form av en sammanfattad transkribering när 

respondenterna diskuterade ämnen som inte ansågs kunna användas för att ge ett direkt svar på en 

frågeställning. När det dock diskuterades saker som direkt kunde kopplas till någon av frågeställningarna 

skrevs detta istället ut ordagrant som citat. Enligt Blomkvist et al. (2018) behövs oftast inte en ordagrann 

transkribering, men de menar dock att det är bättre att transkribera för mycket än för lite. Från detta steg 

påbörjades analyseringen av den insamlade empirin. Detta gjordes i flera steg och presenteras nedan 

som; 1) Sortering, 2) Kategorisering, 3) Teoretisk koppling och 4) Tolkning.  

 

1) Sortering. Eftersom vi gjort kvalitativa intervjuer i ett semistrukturerat format hade vi efter 

genomförandet av alla intervjuer en stor mängd insamlad empiri. Den insamlade empirin var en aning 

spretig då våra respondenter var verksamma inom olika branscher, gav olika uttömmande svar och hade 

olika verksamhetsbefattningar. Blomkvist et al. (2018) menar att ett vanligt problem vid analys är 

känslan av att det finns en för stor mängd insamlad empiri, vilket gör det svårt att göra ett urval av den 

och att veta vad den ska bidra med. Därför påbörjades en omfattande sortering av den insamlade empirin. 

 

För att sortera och strukturera upp empirin gjordes en färgkodning av de transkriberade intervjuerna. 

Detta påbörjades genom att som ett första steg läsa igenom alla de transkriberade dokumenten och 

utifrån dessa formulera ett antal olika teman baserat på upplevda återkommande ämnesområden. Detta 

är en analysmetod som enligt Blomkvist et al. (2018) kallas tematisk analys. Den tematiska analysen 

innebär att teman växer fram allt eftersom likheter och olikheter hittas i det empiriska materialet. 

Samtidigt som de transkriberade dokumenten lästes igenom påbörjades färgkodningen utefter de olika 

teman som identifierats. Samma typ av färgkodning gjordes på alla transkriberade intervjudokument. 

Fler färger och teman lades till när något nytt relevant ämne dök upp i mer än ett transkriberat dokument, 

eftersom det då kan ses som ett tema.  

 

2) Kategorisering. Utifrån problematisering och syfte var kompetensbrist och strategi två teman 

som var självklara som de två övergripande kategorierna, eftersom studiens syfte innebär att beskriva 

hur organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar för att hantera kompetensbristen. 

Utöver dessa hittades fem andra teman som kunde kopplas till de två huvudteman som redan var 

identifierade. Exempelvis fann vi utbildning som ett tema då respondenterna menar att det är en av 

anledningarna till kompetensbristens uppkomst. Kultur var ett annat tema som identifierades då 

respondenterna nämnde på ett eller annat vis att kulturell anpassning är ett verktyg som måste 

behandlas i strategin. De teman som används för att analysera den insamlade empirin presenteras i 

figur 1: 

 
Figur 1: Analysteman 
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För att få en tydlig överblick skapades ett Excel-dokument innehållandes en matris baserad på de sju 

teman som identifierats. I denna matris sammanfattades den empiri som ansågs vara viktig i förhållande 

till de teman som valts ut, tillsammans med viktiga citat från de olika intervjuerna. Detta gjordes för att 

få en överblick och lättare kunna se likheter och skillnader mellan respondenternas svar. I figur 2 nedan 

visas en del av Excel-bilden med hjälp av ett urklipp:  

 

 
Figur 2: Excel-matris över kategorisering (urklipp) 

 

Att använda sig av exempelvis en Excel-matris är en metod som stärks av Blomkvist et al. (2018), som 

menar att det är en lämplig metod för att sortera materialet då denna typ av format bidrar till att skapa 

en tydlig överblick. Väl i Excel-dokumentet gjordes en vidare analys där våra utvalda teman förgrenades 

och fick nya namn utifrån att vi än mer detaljerat gått igenom vår insamlade empiri. I figur 3 och 4 nedan 

presenteras de slutgiltiga teman med underkategorier som också speglar strukturen i kapitel 3 och 4. 

 
Figur 3: Kompetensbrist 
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Figur 4: Strategi 

 

3) Teoretisk koppling. För att skapa stöd och mening (Bryman & Bell, 2017) i den insamlade empirin 

och vår analys har vi gått fram och tillbaka mellan empiri och teori. En induktiv ansats har hjälpt oss att 

vara öppna inför vilka teorier som kommer att bli relevanta för studien samt inför vad studiens resultat 

blir utan att med förutbestämd teori styra resultatet (Bryman & Bell, 2017). Sökningen efter teori har 

genomförts via databaserna Google Scholar och Primo, med sökord som till exempel kompetensbrist, 

kompetensförsörjning, employer branding, personlig lämplighet, future competencies och 

generationsskifte i Sverige. Genom dessa sökningar fann vi en rad artiklar som ansågs vara relevanta i 

förhållande till den empiri som samlats in, och som kunde hjälpa oss att tolka och skapa förståelse för 

studiens resultat. Vi hittade ytterligare artiklar och referenser genom en form av snöbollseffekt där den 

ena artikeln eller boken ledde till den andra. Under kapitel 3) Kompetensbrist har vi haft en del 

svårigheter att hitta vetenskapliga teorier som stöttar den insamlade empirin då det delvis handlar om 

lokala utmaningar och möjligheter. Dock har vi hittat mer stöd till kapitel 4) Strategi då vi kunde hitta 

en del internationella vetenskapliga teorier som kunde relateras till de strategier som våra respondenter 

beskriver och använder sig av. 

 

4) Tolkning. Med vårt tolkande perspektiv har vi med den insamlade sorterade empirin och teoretiska 

kopplingen gjort tolkningar där vi analyserat och dragit slutsatser. Ett exempel på tolkning och 
analysering presenteras nedan i tabell 3:  
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Tabell 3: Exempel på analys och tolkning av empiri 

Empiri Respondent 6 beskriver hur organisationen letar efter individer som delar 
organisationens engagemang och vilja att ta sig an nya utmaningar, detta eftersom 
organisationen befinner sig i ett expansivt stadie (personlig kommunikation, 17 april 
2019). 
 
R4 nämner att “det är viktigare att den nya personen passar väl in i gruppen, än att den 
kan precis allting helt korrekt” (personlig kommunikation, 27 mars 2019). 
 
Respondent 3 berättar hur man eftersöker personer som delar organisationens vision 
och värderingar (personlig kommunikation, 26 mars 2019). 

Teori Genom sökning efter teori genom databasen Google Scholar på Organization employee 
fit fann vi en artikel av Kristof (1996, s. 4-5) som definierar person-organizational fit, 
vilket vi väljer att översätta till person- och organisationspassform, som “the 
compatibility between people and organizations that occurs when: (a) at least one entity 
provides what the other needs, or (b) they share similar fundamental characteristics, or 
(c) both”.  
 

Slutsats Person-Organizational fit är en typ av strategi som flera utav respondenterna diskuterar 
kring men ingen nämner vid just detta begrepp. Strategin bygger på att det finns, eller 
uppstår, en passform mellan personen och organisationen. Passformen kan ske på olika 
sätt, antingen genom att personen passar bra in i organisationen eller genom att 
personen kompletterar omgivningen och gör den hel (Muchinsky & Monahan, 1987). 
Flera av respondenterna menar att det är av stor vikt att personen passar in i gruppen 
eller kompetensmässigt kompletterar resterande personer i gruppen. Detta kan vara en 
metod som används om de inte får tag på den kompetens de behöver, då får de 
kompromissa på formella kompetenser och i stället rikta in sig på person- och 
organisatorisk passform. 
 

 

Sammanfattningsvis visar figur 5 nedan studiens metodologiska process i förhållande till en tidslinje. 

En problematisering formulerades på ett induktivt sätt utifrån våra egna erfarenheter och det syfte som 

skapades utifrån detta utgjorde en grund för urvalet av organisationer. Då vår studie är av induktiv 

karaktär gjordes ingen omfattande litteraturundersökning i början av studien, utan insamlingen av empiri 

kunde påbörjas direkt när urvalet av respondenter var klart. Empiriinsamlingen genomfördes genom 

utförandet av semistrukturerade intervjuer med frågeställningar av kvalitativ karaktär. Under 

empiriinsamlingens senare del påbörjades analyseringen av den empiri som samlats in, vilket pågick 

parallellt med insamlingens slutförande. När alla våra respondenter var intervjuade upplevde vi en 

empirisk mättnad och analyseringen av empiri kunde då fortsätta på ett mer fokuserat och djupgående 

sätt. Under analysering började teman växa fram och vi behövde då söka efter teori för att få mening 

och stöttning till det empiriska materialet. Ett resultat började då växa fram utifrån den analys som gjorts 

och den teori som samlats in. I slutsats och diskussion besvaras studiens syfte och frågeställningar, vilket 

leder till studiens bidrag och förslag till vidare forskning. Som illustreras i figur 5 så finns ett 

övergripande tolkningsperspektiv under hela den metodologiska processen. 
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Figur 5: Studiens metodologiska process 

2.4 Studien kvalitet och etik 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det tre viktiga kriterier som bedömer en företagsekonomisk studies 

kvalitet. Dessa tre kriterier är validitet, reliabilitet samt replikerbarhet. Validitet handlar om 

bedömningen av ifall de slutsatser som utvecklats i studien hänger ihop eller inte. Begreppet är ofta 

uppdelat i intern-, extern- begrepps- och ekologisk validitet. Reliabilitet handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kommer att bli detsamma om studien görs igen, vilket till viss del kan liknas vid 

begreppet replikerbarhet, som handlar om att forskare ibland vill försöka replikera en studie, det vill 

säga att reproducera eller upprepa den. Replikationer är enligt Bryman och Bell (2017) dock inte särskilt 

vanligt inom företagsekonomiska studier, och vi väljer därför att endast fördjupa oss i de två kriterierna 

validitet och reliabilitet. Efter detta diskuteras de etiska aspekter som tagits i beaktning vid studiens 

utförande.  

2.4.1 Validitet - tillförlitlighet och överförbarhet 

En undersöknings validitet kan enligt Bryman och Bell (2017) beskrivas som huruvida man är säker på 

att de slutsatser som dras i en undersökning verkligen är riktiga. Den interna validiteten har oftast med 

kausalitet att göra, det vill säga i vilken utsträckning en slutsats rymmer ett orsaksbundet förhållande 

mellan två variabler och hur säker man är på att det är just dessa variabler som påverkar varandra och 

inte några yttre omständigheter. Den externa validiteten handlar enligt Bryman och Bell (2017) om i 

vilken utsträckning ett resultat från en studie kan generaliseras. Det är i denna kontext man behöver se 

över hur individer och organisationer har valts ut till studien. Bryman och Bell diskuterar dock ifall 

dessa begrepp verkligen passar in i en kvalitativ studie, och föreslår att begreppet intern validitet istället 

kan motsvaras av begreppet tillförlitlighet och den externa validiteten av begreppet överförbarhet. 

 

Att skapa tillförlitlighet i resultatet av en studie beskriver Bryman och Bell (2017) som säkerställandet 

av att forskningen har utförts på ett sätt som går i enlighet med de regler som finns, samt att man 

rapporterar resultaten till deltagarna av studien för att säkerställa att forskaren uppfattat empirin på ett 

sätt som stämmer med deltagarens uppfattning av situationen. Vi anser att vi följt de riktlinjer som finns 

genom att exempelvis hålla respondenterna anonyma. Gällande att rapportera resultaten till 

respondenterna, så kallad respondentvalidering, har vi på grund av den knappa tidsram, det faktum att 

intervjuerna spelades in samt vårt tolkande förhållningssätt inte rapporterat resultatet till respondenterna 

under studiens gång. Mer detaljerat så anser vi att vi med hjälp av inspelning av intervjuerna kunnat 

säkerställa att vi har uppfattat deltagarna korrekt och därmed inte riskerat att återge resultatet på ett 

felaktigt sätt. Vi har i analys- och resultatdel ofta citerat våra respondenter ordagrant, vilket gör att den 



 
 

15 

insamlade empirin till viss del är rå när den presenteras. Vid ett tillfälle under studien var vi något osäkra 

på den information som framkommit under en intervju, vilket ledde till att vi ringde upp den respondent 

det gällde och ställde ytterligare frågor för att säkerställa det korrekta svaret. 

 

Överförbarhet handlar, likt extern validitet, om hur pass det går att generalisera resultaten från en 

kvalitativ forskning. Då kvalitativ forskning ofta innefattar individers uppfattningar av en situation går 

studien oftare på djupet än på bredden (Bryman & Bell, 2017). Istället för att göra en bred och 

generaliserbar studie syftar kvalitativ forskning oftare till att få fram en så tät beskrivning av en kontext 

som möjligt, vilket på sätt och vis skulle kunna överföras till andra kontexter. Då vår kvalitativa 

fallstudie handlar om just ett antal individers uppfattningar av ett fenomen är det inte vår avsikt att göra 

studien särskilt generaliserbar. Studien syftar till fenomenet kompetensbrist och har den geografiska 

begränsningen Jönköpingsregionen. Jönköpingsregionen och de branscher våra respondenter verkar i är 

därav de enda aspekter där det går att generalisera och uppnå en överförbarhet. 

2.4.2 Reliabilitet - pålitlighet 

En undersöknings reliabilitet beskrivs av Bryman och Bell (2017) som huruvida en undersöknings 

resultat skulle bli detsamma om den skulle utföras på nytt, eller om resultatet påverkas av slumpmässiga 

faktorer. Reliabilitet är enligt Bryman och Bell först och främst aktuellt att ta i beaktning vid utförandet 

av en kvantitativ undersökning, och föreslår en motsvarighet för kvalitativ forskning, nämligen 

pålitlighet.  

 

Med pålitlighet menas enligt Bryman och Bell (2017) att man som forskare ska säkerställa att studiens 

process är så pass väl beskriven att den ska kunna genomföras igen, och på så vis kunna skapa en 

trovärdighet. Att en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen finns beskrivna, allt ifrån 

val av undersökningspersoner till beslut angående empiri och analys, är därför viktigt. Vi anser att vår 

process är väl beskriven i kapitel 2) Metod, men anser dock att det kan vara svårt att genomföra studien 

på exakt samma sätt då vi använde oss av vårt eget kontaktnät för att göra ett urval av organisationer 

och respondenter. Vi har försökt på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva vårt tillvägagångssätt, men 

trots detta anser vi att det troligtvis skulle vara mycket svårt för någon annan att hitta just de 

organisationer och respondenter som deltagit i vår studie. 

2.4.3 Etiska aspekter 

Enligt Blomkvist et al. (2018) förväntas forskare att i alla typer av forskningssituationer bete sig på ett 

etiskt korrekt sätt, i synnerhet mot de deltagare som studeras i studien. Blomkvist et al. (2018) menar 

vidare att det finns olika typer av uppförandekoder för forskning, även kallat kodex. I Vetenskapsrådets 

kodex (Blomkvist et al. 2018) beskrivs fyra krav som måste uppfyllas, både vid genomförandet av en 

studentuppsats och andra vetenskapliga arbeten inom samhällsvetenskapen; 1) informationskravet, 2) 

samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet samt 4) nyttjandekravet. 

 

1) Informationskravet innebär att de deltagare som studeras blir informerade om studiens syfte 

(Blomkvist et al. 2018). Detta krav följde vi genom att vi vid både första kontakt samt första 

intervjutillfället presenterade oss själva, förklarade vårt syfte samt det grundläggande upplägget av vår 

studie. 

 

2) Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har godkänt att de kommer att bli studerade 

(Blomkvist et al. 2018). Vi har i alla sex fall fått samtycke av deltagarna, och fått både ett skriftligt (vid 

mailkontakt) och ett muntligt (vid telefonkontakt och/eller intervjutillfälle) godkännande. Vi har också 

vid intervjutillfället frågat om vi får spela in intervjun, vilket har godkänts i alla sex fall.  
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3) Konfidentialitetskravet handlar om att det material som samlas in från deltagarna kommer att hållas 

konfidentiellt (Blomkvist et al. 2018). Vi har under intervjutillfället förklarat att varken 

organisationernas eller individernas namn kommer att nämnas i studien. Vi har också valt att presentera 

vår empiri på ett sådant sätt att det inte går att lista ut vem respondenten är eller vilken organisation den 

representerar. Vidare har vi valt att förutom namn inte heller nämna respondenternas ålder eller kön. Vi 

har också i vissa fall valt att benämna en respondent som verksam i en stor yrkesgrupp istället för ett 

specialistyrke, vilket annars gör det möjligt att lista ut vilken specifik organisation det handlar om. Detta 

är enligt Jacobsen (2002) exempel på åtgärder för att anonymisera respondenterna och på så vis hålla 

den insamlade empirin konfidentiell. 

 

4) Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in från deltagarna endast används till det som det 

har informerats om (Blomkvist et al. 2018). Vi har informerat deltagarna om vad materialet ska användas 

till och hur det avses att användas och analyseras. Detta har vi fullföljt och har inte använt det insamlade 

materialet till något annat än till den beskrivna studien. 

2.5 Presentation av empiri 

För att presentera vår insamlade empiri på ett tydligt och överskådligt sätt har vi valt att dela in den 

utefter de huvudteman med tillhörande underkategorier som identifierades i den tematiska analysen. I 

figur 3 och figur 4, som presenterats i avsnitt 2.3) Analysmetod illustreras hur kapitel 3) Kompetensbrist 

och kapitel 4) Strategi har strukturerats upp och kommer att presenteras. Vi har valt att presentera 

resultat, analys och teori varvat i dessa två kapitel. Det är en metod som stöds av Blomkvist et al. (2018), 

vilket de kallar den sammanflätade uppsatsen. Denna metod innebär till exempel att empiri och analys 

inte presenteras separerat ifrån varandra utan att de varvas, tillsammans med teori. Vi har alltså valt att 

frångå det som annars är vanligt, att separera analyskapitlet ifrån resultatkapitlet, till att istället använda 

oss av två sammanflätade kapitel som utgör våra två huvudteman. Det resultat som presenteras i 

kommande två kapitel syftar till att hjälpa oss att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor, samt 

bidra till en efterföljande diskussion och slutsats i kapitel 5. 
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3. Kompetensbrist 

I detta avsnitt presenteras studiens insamlade data tillhörande huvudtemat kompetensbrist. Avsnittet 

kan ses som en beskrivning av hur situationen ser ut idag, hur den uppstått, vilka utmaningar den 

innebär och vad respondenterna tror om den framtida utvecklingen. Den data som samlats in vid de 

genomförda intervjuerna varvas med relevanta teorier inom forskningsområdet samt med författarnas 

egna tolkningar och analyser. 

3.1 Vad innebär egentligen kompetensbrist? 

Under utförandet av studiens intervjuer framkommer att alla våra respondenter upplever svårigheter 

med att attrahera och rekrytera rätt kompetenser och personal. Både våra respondenter och en stor del 

av den litteratur som finns inom området använder sig av just begreppet rätt kompetenser, vilket kan 

vara en aning förvirrande. När det gäller kravet eller önskan om specifika kompetenser finns det inget 

generellt rätt, även om det ofta uttrycks på detta sätt. Vi har valt att ändå använda oss av detta uttryck, 

med reservationen av att rätt kompetenser innebär det som anses vara rätt i just den specifika 

verksamheten eller situationen.  

 

Alla de tillfrågade respondenterna uppger att de upplever en stor brist på kompetens inom sina respektive 

verksamhetsområden, och flera av dem pekar på att det beror på att det råder en generell brist på 

branschens arbetsmarknad. Exempelvis menar respondent 3 att “vi är inte ensamma om att känna av 

svårigheterna, vården generellt har stora utmaningar” (personlig kommunikation, 26 mars 2019), och 

respondent 5 menar på liknande sätt att “vi kämpar med IT-rekrytering. Men det är ju inte bara vi som 

kämpar, det råder en generell brist på kompetens inom IT” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). 

Även respondent 6 beskriver detta som att ”det är för oss och för många andra företag inom IT ett glapp 

mellan den kompetens som finns idag och det behovet som finns idag” (personlig kommunikation, 17 

april 2019). Som tidigare presenterats släppte Arbetsförmedlingen år 2019 rapporten var finns jobben 

2019?, som innehåller en kartläggning över efterfrågan av kompetens på den svenska arbetsmarknaden 

år 2019 tillsammans med en prognos för situationen de kommande fem åren. I rapporten framkommer 

att några av de yrkesgrupper som ansågs ha en pågående samt fortsatt brist på kompetens utgör 5 av de 

6 utvalda yrkesgrupper som valts ut till att deltaga i den aktuella studien. Med andra ord är den aktuella 

kompetensbristen inte ett verksamhetsspecifikt problem för de organisationer som valts ut att delta i 

studien, utan något som snarare kan anses vara utbrett över hela arbetsmarknaden. 

 

När respondenterna under intervjuerna diskuterar kompetens och kompetensbrist syftar de ofta till olika 

former av kompetenser och brister. Som tidigare diskuterats i inledningen av denna studie är begreppet 

kompetens ofta bristfälligt definierat i litteraturen (Ellström & Kock, 2008), och används ofta på olika 

sätt av olika personer. Detta är något som även uppmärksammats under intervjuerna där det står tydligt 

att de olika respondenterna eftersöker och är i behov av olika typer av kompetens. Vi har sedan tidigare 

valt att i denna studie utgå från en och samma definition av begreppet kompetens för att nå en gemensam 

uppfattning av innebörden, nämligen att det kan beskrivas som “förmåga och vilja att utföra en uppgift 

genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (Bowin, 2011, s. 74), och det pratas ofta om skillnader 

mellan formell och faktiskt kompetens. Detta är något som också diskuteras återkommande av 

respondenterna i de olika intervjuerna. När det gäller den kompetensbrist som upplevs av alla de 

tillfrågade respondenterna pratas det ofta om formella kompetenser, där det i de flesta fall handlar om 

specifik utbildning. I vissa av verksamheterna finns exempelvis ett krav på yrkeslegitimation, vilket 

givetvis innebär att kompetenser i dessa fall syftar på formell utbildning för att kunna utföra arbetet på 

rätt sätt. Exempelvis nämner respondent 3 hur ”två av våra yrkesgrupper har ju legitimationskrav, vilket 

vi inte kan kompromissa på” (personlig kommunikation, 26 mars 2019). Även respondent 4 pratar om 
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yrkeslegitimation, men beskriver hur det i den aktuella branschen blivit sådan brist på utbildad personal 

att yrkeslegitimation numer kan ses som något önskvärt, snarare än ett krav (personlig kommunikation, 

27 mars 2019). I detta fall beskrivs hur fasta tjänster endast är aktuella för behörig personal med en viss 

formell utbildning, medans resterande tjänster fylls upp med tillfälliga tidsbegränsade anställningar med 

förhoppning om att kunna tillsätta dem med behörig personal i ett senare skede.  

 

Det är enligt Illeris (2008) inte särskilt många år sedan som begreppet av kompetens huvudsakligen var 

en formell och juridisk fråga. Kompetens sågs då som något som gav en individ befogenhet att fatta 

beslut inom ett visst område, speciellt inom offentlig förvaltning. Detta kan i viss mån kopplas till hur 

vissa av organisationerna ser på kompetens, vilket beskrivits ovan. Illeris menar dock hur begreppet 

kompetens betydelse de senaste två decennierna har förändrats till att bli ett modernt uttryck för vad en 

person faktiskt kan göra eller uppnå. Under 1990-talet ledde detta till en uttalad förändring av begreppets 

innebörd, och det ersattes i många fall av uttrycket kvalifikationer. Idag kan begreppet kompetens anses 

innehålla olika typer av kvalifikationer, som innefattar både den potential och de praktiska förmågor en 

person besitter. Med andra ord kan begreppet idag ses som ett helhetsbegrepp som rymmer ”all that is 

necessary to manage a given situation or challenge: the concrete qualifications are integrated into the 

personal competence in relation to a specific task” (Illeris, 2008, s. 1). Illeris stärker också det som 

tidigare diskuterats, att ”there is great variety in interpretations of, and uncertainty surrounding what is 

precisely meant by competences, and many very different definitions have been proposed” (Illeris, 2008, 

s. 2).  

 

I vissa av de utvalda branscherna finns inget krav på utbildning eller legitimation, och där ser flera av 

våra respondenter att det istället väger tyngre med tidigare erfarenhet och faktiska kompetenser. 

Exempelvis beskriver respondent 2 hur man vid rekryteringar ofta fokuserar mer på tidigare erfarenhet 

av de specifika arbetsuppgifter som eftersöks, och nämner hur “det går inte komma direkt från utbildning 

om man inte är riktigt, riktigt duktig” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). Även personlig 

lämplighet, ofta med fokus på social kompetens och rätt inställning, diskuteras flitigt under olika 

intervjuer. Respondent 1 nämner bland annat hur det blivit allt viktigare med karisma och social 

kompetens, eftersom “hela vår verksamhet bygger ju på det personliga mötet” och beskriver hur “i den 

här branschen är det ju inte hårdvaran, utan det är det personlig engagemanget som gör skillnad” 

(personlig kommunikation, 13 mars 2019). Även respondent 6 diskuterar att det till vissa tjänster krävs 

ett annat fokus än enbart utbildning, och nämner hur “inom till exempel IT och ekonomi är det ju mer 

fokus på hårda och formella kompetenser, men i samtliga andra roller går vi mer på personliga 

egenskaper och erfarenhet, och att man ska passa in i gruppen” (personlig kommunikation, 17 april 

2019). 

 

Sammanfattningsvis visar den ovan presenterade empirin att respondenternas upplevelser är något som 

stämmer väl överens med det resultat som tidigare presenterats i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 

från 2018, där det framkommer att de stora svårigheter som svenska företag upplever när det gäller att 

rekrytera medarbetare med rätt kompetens inte bara har med utbildning och formell kompetens att göra. 

I rapporten framkommer det nämligen att det i första hand inte handlar om att företagen har svårt att 

anställa personer med rätt formell utbildning, utan att det snarare handlar om att hitta personer med rätt 

yrkeskunskap och erfarenhet. Som orsaker till sina rekryteringssvårigheter uppgav 70% av företagen 

brist på personer med rätt yrkeserfarenhet som den vanligaste orsaken. 53% av företagen angav brist 

på personer med rätt engagemang och attityd som främsta orsak, och först på tredje plats, med 52%, 

kom brist på personer med rätt utbildning (Nordström, 2018). 
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3.2 Hur har kompetensbristen uppstått? 

När det gäller kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden framkommer det under studiens 

genomförande ett antal olika faktorer som diskuteras av flera av respondenterna. Flera av respondenterna 

beskriver hur de upplever att branschen de är verksamma inom har utvecklats snabbt på kort tid, vilket 

gjort att antal utbildade personer med den efterfrågade kompetensen inte kunnat hänga med i tempot. 

Detta faktum ses av flera respondenter som en av huvudanledningarna till att den aktuella 

kompetensbristen uppstått. En annan faktor som av flera respondenter anses vara bidragande till den 

aktuella kompetensbristen är organisationens geografiska läge. Nedan presenteras de tre faktorer som 

under studiens gång framhävts som huvudsakliga upplevda anledningar till den rådande 

kompetensbristen; brist på utbildning, samhällsutveckling och geografiskt läge. 

 

3.2.1 Brist på utbildning 

Under intervjuprocessen uppger fyra av respondenterna att de upplever att den kompetensbrist som finns 

i deras respektive verksamheter till stor del kan anses bero på att det inte finns eller funnits några 

utbildningsmöjligheter i närheten. Respondent 3 gör exempelvis en jämförelse mellan två yrkesgrupper 

inom verksamheten, där det upplevs skillnader i möjligheten att rekrytera personer med rätt kompetens 

och utbildning (personlig kommunikation, 26 mars 2019). R3 förklarar hur en yrkesgrupp saknar 

utbildningsmöjligheter i närheten, vilket anses påverka rekryteringsmöjligheterna negativt, medans en 

annan yrkesgrupp kan rekryteras direkt från den lokala högskoleutbildningen. Även respondent 4 märker 

av bristen på utbildad personal på ett tydligt sätt. I detta fall menar R4 att kompetensbristen till viss del 

kan anses bero på att det under ett antal år varit uppehåll i den lokala högskoleutbildningen inom den 

aktuella yrkeskategorin, och nämner att “det blev en brist när det inte fanns utbildning här i Jönköping 

ett tag” (personlig kommunikation, 27 mars 2019). Även om andelen utbildade personer har ökat 

drastiskt historiskt sett så upplever alltså respondent 3 och 4 att det råder en brist på utbildade personer 

i Jönköpingsregionen. Enligt Statistiska Centralbyrån (2018) har andelen högutbildade personer i den 

svenska befolkningen ökat från 16% år 2000 till 27% år 2018. Med högutbildade personer menas att 

man har studerat tre år eller fler efter gymnasiet. Dock är Småland ett utav de landskap som har högst 

andel lågutbildade personer. Detta stärker respondenternas upplevelse av att det är svårt att hitta 

högutbildad personal på grund av utbildningsbrist i Jönköping.  

 

På liknande sätt menar respondent 1 att den aktuella kompetensbristen till viss del beror på avsaknaden 

av relevant eftergymnasial utbildning i närliggande områden (personlig kommunikation, 13 mars 2019). 

Respondent 1 nämner under intervjutillfället att ett samarbete påbörjats med andra liknande 

verksamheter i regionen, där man tillsammans arbetar för att utveckla branschen och försöker övertyga 

näringslivskontoret i regionen att satsa på att skapa aktuella utbildningsmöjligheter. Respondent 6 

nämner istället hur utbildningsväsendet inte kunnat hänga med i samma takt som den tekniska 

utvecklingen, trots att aktuell utbildning finns i närliggande områden. R6 nämner även hur “det finns 

många konkurrenter inom IT i Jönköping och för få människor med den kompetensen vi söker” 

(personlig kommunikation, 17 april 2019). Vad respondent 6 nämner kan ha att göra med ett historiskt 

problem i Sverige som enligt Jacobsson, Sjöberg och Wahlström (1999) innebär att det fram till 1990-

talet fanns en brist på utbildningsplatser inom IT, vilket ledde till en hög efterfrågan på utbildade 

personer inom just IT. Snart därefter expanderade utbildningsplatserna enormt. Dock fanns det då istället 

inte tillräckligt många sökanden (Jacobsson et al., 1999), vilket ledde till en fortsatt hög efterfrågan då 

den tekniska utvecklingen och digitaliseringen hade en enorm framfart under dessa år. Personer som 

utbildade sig under denna tid är fortfarande i arbetslivet idag och därför kan detta stärka respondenternas 

upplevelse av att det existerar för få utbildade personer inom IT.  
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Arbetsförmedlingen (2019) föreslår att nya arbetssätt behövs för att underlätta kompetensförsörjningen. 

De menar bland annat att utökad möjlighet till utbildning och lärande kan skapas då den tekniska 

utvecklingen och digitaliseringen genererar möjligheter för nya arbets- och studiesätt. Dessa nya 

möjligheter för utbildning och lärande skulle kunna bidra till att den stora brist på kompetens som råder 

i dagsläget succesivt skulle kunna minska, vilket är något som alla våra respondenter efterfrågar. Vidare 

menar Arbetsförmedlingen att parallellt framkallar nya arbetssätt också möjligheter för ett mer utvecklat 

livslångt lärande. Ett livslångt lärande innebär enligt Ellström (1996) att lärandet inte bör avstanna och 

att lärandet inte sker enbart genom formell utbildning, utan även genom erfarenheter och vardagliga 

aktiviteter. Detta kan liknas vid klyschan att man lär så länge man lever. Ellström menar vidare att det 

livslånga lärandet har en grund i både individens inställning till lärande samt förutsättningarna hos 

arbetsgivaren. Arbetsförmedlingen (2019) menar att detta är något som kommer att bli allt viktigare på 

framtidens arbetsmarknad. 

 

3.2.2 Samhällsutveckling 

Högkonjunkturen i Sverige har länge varit ett faktum och har bidragit till att arbetslösheten har sjunkit 

till rekordlåga siffror (Konjunkturinstitutet, 2018). Även om det under 2019 pratas om att konjunkturen 

är på väg att mattas av menar Konjunkturinstitutet (KI) (2019) att just sysselsättningstillväxten på 

arbetsmarknaden består. Även Arbetsförmedlingen (2019) nämner i sin rapport var finns jobben?, att 

aktiviteten på arbetsmarknaden kommer vara fortsatt hög under 2019. Detta har lett till en svår 

matchning på arbetsmarknaden och kompetensbristen har blivit ett allmänt känt fenomen i Sverige (KI, 

2019). Detta stärker respondent 5 och 6 upplevelse gällande kompetensbristen inom IT-branschen, då 

de båda diskuterar hur samhället de senaste åren har utvecklats i en takt där utbildningsväsendet och 

arbetsmarknaden inte hunnit anpassa sig. Behovet av IT-kunskaper har ökat drastiskt i alla typer av 

branscher, vilket gjort att konkurrensen ökat och antalet utbildade personer inte räcker till för att fylla 

det ökade behovet. Exempelvis menar respondent 6 att: 

 

”Det är en trend i samhället att vi digitaliserar allting, och det blir mer och mer teknikinnehåll i 

produkter och då ökar ju behovet av den här typen av människor. Det finns företag som tidigare varit 

väldigt produktorienterade men som nu har avdelningar som bara jobbar med mjukvaruutveckling” 

(R6, personlig kommunikation, 17 april 2019).  

 

Detta är även något som diskuteras på ett liknande sätt av respondent 5, som menar att “det har gått för 

snabbt i utvecklingen av IT så skolväsendet har inte hunnit ställa om riktigt. Det skriker efter kompetens 

men det finns inte så många utbildade” (R5, personlig kommunikation, 20 mars 2019).   

 

Enligt Arbetsförmedlingen (2019) bidrar befolkningsutvecklingen som råder i Sverige till att efterfrågan 

på arbetskraft ökar inom flera områden. Förändringen i demografin och den växande befolkningen ökar 

behovet av varor, tjänster och offentligt arbete. Detta kan kopplas till de svårigheter som upplevs av 

respondent 3 och 4 som har verksamheter inom vård och omsorg. Båda respondenterna antyder att den 

växande befolkningen har gjort det svårare för dem att hinna med sitt arbete och tillgodose det behov 

som finns (R3, personlig kommunikation, 26 mars 2019; R4, personlig kommunikation, 27 mars 2019). 

Även respondent 1 och 2 pratar om att den växande befolkningen samt högkonjunkturen ger dem hög 

efterfrågan på deras varor och tjänster. De ser det som något positivt då det bringar större intäkter till 

verksamheten, men att det också blir problem när bristen på kompetens gör det svårt för dem att utöka 

sin personalstyrka för att tillgodose sina kunders behov (R1, personlig kommunikation, 13 mars 2019; 

R2, personlig kommunikation, 20 mars 2019). 
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3.2.3 Geografiskt läge 

Arbetsplatsens geografiska läge kan anses spela stor roll när det gäller möjligheten att rekrytera den 

kompetens som behövs, samt vara en bidragande orsak till den aktuella kompetensbristen i 

Jönköpingsregionen. Det menar flera av våra respondenter, som alla menar att de konkurrenter och 

utvecklingsmöjligheter som finns i storstäder ofta lockar mer. Två av respondenterna uppger att 

Jönköping är en stad med bra instegsmöjligheter. Det går också att fostras och utvecklas till en viss nivå, 

vill man dock nå längre i karriären så finns utvecklingsmöjligheterna i större utsträckning i stora städer. 

Respondent 1 uttrycker problemet som att “det finns många duktiga inom restaurang som är fostrade i 

Jönköping, men där tar ofta karriärvalen slut och då måste man flytta till en större stad” (personlig 

kommunikation, 13 mars 2019). R1 beskriver vidare hur “folk flyttar till större städer eller ut i världen 

för att utvecklas” och menar att det som lockar i storstäder exempelvis är det faktum att det är där de 

stora kedjorna finns, med många olika arbetsplatser och många olika karriärvägar. På liknande vis 

diskuterar också respondent 2 svårigheter med den geografiska placeringen, genom att nämna att 

“många duktiga kockar väljer storstäderna, speciellt de yngre” och “storstäderna lockar mer än 

Jönköping” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). Vad respondent 1 och 2 diskuterar kan kopplas 

med Fieldings (I Andersson, 2000) rulltrappsteori. Fieldings (I Andersson, 2000) menar att det finns ett 

fenomen som kan kallas för escalator region, vilket kan översättas till rulltrappsregioner. Grundidén 

med rulltrappsregioner är att även om personer har samma kvalifikationer så har de olika yrkeskarriärer 

beroende på vart geografiskt sett de lever. En individ kan påverka sin karriärsutveckling genom att nyttja 

de geografiska skillnaderna. En så kallad region, ofta en storstad, som är klassificerad som en 

rulltrappsregion attraherar unga individer med en utvecklingspotential i början av deras karriärer. 

Rulltrappsmetaforen menar att vart man bor gör skillnad för en individs livschanser och den påvisar 

även den sociala betydelsen av ett lands ekonomi (Fieldings, i Andersson, 2000). 

 

Även respondent 5 menar att en av de största anledningarna till verksamhetens kompetensbrist, förutom 

det faktum att det råder en stor brist på utbildad personal, är verksamhetens geografiska position. R5 

nämner bland annat hur organisationen gjort en sammanställning över varför man inte vill jobba där, 

där en av de främsta anledningarna visade sig vara att man inte var beredd att flytta till närområdet 

(personlig kommunikation, 20 mars 2019). Dessutom beskriver R5 hur det är svårt att hitta utbildad 

personal som är senior, som har exempelvis 5-10 års erfarenhet: “Det finns inte så många, och de som 

finns konkurrerar vi om med Google och liknande. Och framför allt att de flesta jobben då finns i 

Stockholm” (R5, personlig kommunikation, 20 mars 2019). Detta kan kopplas till rapporten Trender 

med påverkan på samhällsplaneringen (Trivector, 2012) där det framkommer att det blir allt vanligare 

att unga personer flyttar till storstäderna för att utbilda sig, utvecklas och för arbetsmarknadens skull då 

många flyttar till storstäderna just för att de har en hög utbildningsnivå. Även respondent 3 nämner hur 

man upplever svårigheter med verksamhetens geografiska position, och nämner hur antalet ansökningar 

som kommer in till en utannonserad tjänst kan variera kraftigt: “Det beror lite på vad vi söker efter, men 

vi har ju lättare att rekrytera i Jönköpings tätort än i ytterområdena oavsett yrkeskategori” (R3, personlig 

kommunikation, 26 mars 2019). R3 nämner dock hur man ser en tydlig trend i att man får in ett mycket 

högre antal sökande till tjänster där lokala utbildningar finns på orten (R3, personlig kommunikation, 

26 mars 2019). 

 

3.2.4 Sammanfattning  

För att svara på frågan Hur har kompetensbristen uppstått?, som var rubriken till avsnitt 3.2), så har vi 

genom svaren från respondenterna identifierat tre huvudanledningar. Dessa tre anledningar är brist på 

utbildning, samhällsutveckling samt det geografiska läget av Jönköping. Inom temat utbildning menar 

respondenterna fram för allt att det är brist på utbildningsmöjligheter, antingen generellt eller lokalt just 
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i Jönköping, vilket har lett till för få utbildade personer i jämförelse med behovet som finns. Det finns 

olika anledningar till varför problemet har uppstått, men för att se framåt menar Arbetsförmedlingen 

(2019) att nya arbetssätt behövs för att öka möjligheterna till utbildning. Detta kan även kopplas med 

livslångt lärande (Ellström, 1996) som innebär att lärandet inte enbart handlar om formell utbildning 

utan också kräver en arbetsmiljö med förutsättningar för kompetensutveckling. Vi tolkar detta som att 

det finns många åtgärder som kan göras av organisationerna själva för att hantera bristen på utbildning 

som i sin tur lett till kompetensbrist. Även om det arbetas för att skapa fler utbildningsplatser så menar 

vi att verksamheterna kan ta ansvar över att tillgodose sina medarbetare med intern utbildning och 

därmed kompetensutveckling genom livslångt lärande.  

 

Gällande samhällsutvecklingen nämner alla respondenterna högkonjunkturen som både något positivt 

då det i många fall bringar intäkter men också som en faktor som bidragit till kompetensbristen. 

Högkonjunkturen har lett till ett ökat behov av varor, tjänster och offentligt arbete (Arbetsförmedlingen, 

2019), vilket stöttar våra respondenters upplevelse av att det både är något positivt och ett problem då 

de inte kan tillgodose behovet som finns och kanske inte heller kan växa i den takt som högkonjunkturen 

egentligen erbjuder. Det pratas om att högkonjunkturen har stannat av, dock menar KI (2019) att detta 

inte gäller arbetsmarknaden. Inte heller kommer den tekniska utvecklingen att stanna av (Boström, 

2019). Det kommer alltså att finnas en fortsatt stor efterfrågan på kompetens, särskilt inom IT-

branschen. Nya arbets- och studiesätt behövs för att få kompetensutbudet att komma ikapp 

samhällsutvecklingen, vilket kan kopplas med Arbetsförmedlingens resonemang kring nya arbetssätt 

som är beskrivet ovan. Den växande befolkningsmängden är en annan del av samhällsutvecklingen som 

kan anses ha bidragit till den aktuella bristen. Detta eftersom den stigande befolkningsmängden ökar 

behovet av varor och tjänster, samtidigt som högkonjunkturen bidrar till en ökad konsumtion. Detta 

leder i sin tur till att verksamheterna får svårt att hinna med att tillgodose behovet och göra ett bra jobb 

när bristen på personal är på pass påtaglig. 

 

Vad gäller det geografiska läget diskuteras det av våra respondenter att Jönköping inte är helt optimalt 

vad gäller fram för allt karriärmöjligheter. De menar till exempel att många unga personer flyttar till 

storstäder eller utomlands för att utvecklas, att utvecklingsmöjligheterna ofta tar slut i Jönköping eller 

att de stora konkurrenterna finns i storstäderna. Detta stärks genom både Fieldnings (I Andersson, 2000) 

och Trivector (2012), som påvisar att det finns de regioner, ofta storstäder, som lockar unga personer 

för att utbildas eller utvecklas. Trivector menar också att personer med utbildning på hög nivå flyttar till 

storstäderna på grund av att arbetsmarknaden där är starkare. Vår tolkning är att Jönköping som stad de 

senaste åren har vuxit, men ändå är en bra bit efter Stockholm i andel högt kvalificerade tjänster. Det 

kommer förmodligen alltid att vara svårt att locka personer som har höga karriärsmål till Jönköping då 

den individuella utvecklingsmöjligheten inte alls är på samma nivå som i Stockholm som är en så pass 

mycket större och mer karriärsinriktad stad. Något som inte talar för Jönköpings fördel är en studie från 

SCB (2017) som menar att många studenter som flyttar till annan ort för att studera stannar kvar på orten 

efter utbildningen, särskilt i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Dock framkom det i 

studien (SCB, 2017) att personer som flyttat till Jönköping för att studera inte alls stannar kvar i samma 

utsträckning som i storstäderna för att fortsätta arbeta. 

 

3.3 Vilka kompetenser vill organisationer ha?   

När det gäller den kompetensbrist som beskrivs i avsnitt 3.1) vad innebär egentligen kompetensbrist?, 

nämner olika respondenter hur de eftersöker och är i behov av olika former av kompetenser. Vissa av 

respondenterna diskuterar hur formell kompetens i form av utbildning och specifik erfarenhet i många 

fall är önskvärt, och i vissa fall även är ett krav då det inom vissa branscher kan finnas ett lagstadgat 
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krav på legitimation. Andra respondenter diskuterar istället hur faktisk kompetens kan anses vara mer 

önskvärt och eftertraktat i deras respektive verksamheter. I alla sex fall beskriver dock respondenterna 

hur det är svårt att få tag på den kompetens som efterfrågas, oberoende av vilken form av kompetens det 

är som söks. I förhållande till detta fick respondenterna frågan om huruvida de har någon form av 

övergripande krav, så som exempelvis uttalade kärnkompetenser som kan generaliseras till alla typer av 

tjänster i verksamheten. När det gäller denna fråga visar det sig att ingen av de tillfrågade respondenterna 

använder sig av denna metod. Exempelvis menar respondent 5 att “vi har inga kärnkompetenser, men 

vi borde förmodligen ha det” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). Respondent 5 menar vidare att 

“det beror också på vilka kärnkompetenser vi pratar om, hårda eller mjuka. Om det ska vara kopplat till 

värderingar eller om det ska vara hårda kompetenser som är gångbara över flera funktioner” (R5, 

personlig kommunikation, 20 mars 2019).  

3.3.1 Hur hanteras kompetensbristen idag? 

Med tanke på den uttalade brist på formell eller faktiskt kompetens som de tillfrågade respondenterna 

diskuterar, nämner flera av dem att man ibland antingen själva valt eller blivit tvungna att vid en 

rekrytering fokusera på andra faktorer än utbildning och tidigare erfarenhet. Detta är något vi, och även 

vissa av respondenterna, väljer att benämna som att kompromissa. Respondent 5 diskuterar bland annat 

hur det skett en skiftning i vilka kompetenser som prioriteras vid en rekrytering och nämner ett exempel 

där verksamheten behövt rekrytera en chefsposition till IT-avdelningen (R5, personlig kommunikation, 

20 mars 2019). R5 beskriver hur man vid tidigare rekryteringar vanligtvis fokuserat mycket på hårda 

kompetenser, det vill säga att faktiska sakkunskaper varit mer eller mindre ett krav. På grund av den 

kompetensbrist som idag råder bland utbildad IT-personal beskriver R5 hur läget skiftat och att man 

idag istället behöver fokusera på att rekrytera personal med bra ledarkunskaper eller chefserfarenhet 

snarare än faktiska IT-kunskaper. I detta exempel blev sakkunskapen något som prioriterades lägre då 

det ansågs vara enklare att lära upp än faktiska ledaregenskaper.  

 

Både respondent 5 och 6 diskuterar hur yrkeserfarenhet vanligtvis ses som ett krav, men vid denna typ 

av situationer nämns just erfarenheten som den faktor man i nödfall ansåg vara möjlig att kompromissa 

på. I dessa fall värderas formell utbildning och personliga egenskaper högre, och det blir organisationens 

eget ansvar att sedan lära upp de nyanställda på egen hand ifall de saknar tidigare erfarenhet. Respondent 

6 nämner bland annat att “vi har en del anställda som kommer direkt från universitetet som har fungerat 

väldigt bra, men det tar ju längre tid att bli självgående och det tar tid för de seniora att göra en 

internutbildning för de juniora” (R6, personlig kommunikation, 17 april 2019). Även respondent 3 berör 

detta ämne genom att nämna “det kan ju vara så att vi skrivit att det är meriterande med erfarenhet, men 

då kan vi ju anställa ändå även om personen inte har det. Det gynnar ju dock arbetsplatsen om det 

kommer in en person som är självgående snabbare” (R3, personlig kommunikation, 26 mars 2019).  

 

Respondent 1, 2 och 3 pratar istället om hur man vid en misslyckad rekrytering hellre täcker upp behovet 

internt i den mån det är möjligt. Bland annat nämner respondent 2 hur flera av verksamhetens ägare har 

tidigare erfarenhet inom branschen och därmed kan täcka upp olika delar i de fall det behövs (R2, 

personlig kommunikation, 20 mars 2019). Även respondent 3 pratar om att täcka upp behovet internt, 

och menar då att man hellre avvaktar än kompromissar vid en rekryteringssituation där man inte hittar 

det som eftersöks: ”Det finns en flexibilitet i en så stor organisation, så man kan täcka upp för andra 

kliniker och hjälpa varandra att avlasta. Så vi löser ofta problemet internt, vi vill kunna stå för att det 

känns bra vid varje rekrytering” (R3, personlig kommunikation, 26 mars 2019). Respondent 1 menar att 

man vid rekryteringar där den önskvärda kompetensen inte hittas har två vägar att gå, antingen får man 

omvärdera kraven för tjänsten eller helt tänka om. Att tänka om beskrivs av R1 som att göra viss 

förändring av ansvarsområden, att exempelvis ta in en ny person till en annan roll än den som eftersökts 
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och sedan strukturera om inom organisationen för att lösa det önskade behovet (R1, personlig 

kommunikation, 13 mars 2019). 

3.3.2 Hur hade organisationerna kunnat göra istället?  

I dagsläget beskriver respondenterna hur de hanterar kompetensbristen på olika sätt, bland annat genom 

att kompromissa eller på annat sätt täcka upp behovet internt. Ingen av de tillfrågade respondenterna 

uppger att de använder sig av någon form av generella kärnkompetenser, utan att de istället oftast gör 

en bedömning utifrån det specifika fallet och de omständigheter som råder. Något vi författare reflekterat 

över under studiens gång är att flera av organisationerna troligtvis hade kunnat ha nytta av att ha någon 

form av uttalade kärnkompetenser, för att på så vis få en klarare bild av vad som eftersöks och genom 

detta kunna lägga ner mindre tid och energi på varje individuell rekryteringssituation.  

 

Det finns enligt Lindelöw (2016, s. 55) “mer som förenar olika organisationers behov än som skiljer 

dem åt”, vilket gör att det således borde vara möjligt att skapa ett verktyg som genererar ett övergripande 

värde. Lindelöw har i förhållande till detta skapat en modell kallad kompetensmodellen, vilken består 

av ett antal kompetensbegrepp som utgör ett verktyg för att identifiera vilka befintliga kompetenser som 

redan finns i organisationen, men även är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid rekrytering. Modellen 

innehåller vissa färdigheter och förhållningssätt som kan användas för att beskriva de krav som 

identifierats. Exempelvis kan den innehålla personliga förmågor, sociala och intellektuella färdigheter, 

som alla får gemensamma definitioner och kan hjälpa till att underlätta arbetet med rekrytering av ny 

personal samt utveckling av den befintliga (Lindelöw, 2016). 

 

Även Rees och Smith (2017) diskuterar en liknande situation, och presenterar begreppet competency 

framework, vilket de beskriver som en sorts lista över personliga egenskaper som kan användas för att 

skapa en generisk mall för vad organisationen eftersöker i potentiella medarbetare. De beskriver vidare 

att competency framework skiljer sig från den mer traditionella typen av personspecifikation eller 

arbetsbeskrivning. Istället för att fokusera på individ eller tjänstenivå menar de att competency 

framework syftar till att “cover a wide range of divisions or even a whole organization” (Rees & Smith, 

2017, s. 155). Trots att ingen av de tillfrågade respondenterna använder sig av några uttalade 

kärnkompetenser eller någon generisk mall likt competency framework, pratar flera av dem om hur 

personliga egenskaper och passform till organisationen spelar en allt större roll i dagens 

konkurrensutsatta rekryteringssituation. Med tanke på att den önskvärda kompetensen inte alltid går att 

hitta blir andra faktorer istället viktigare att fokusera på. Respondent 6 nämner bland annat att ”det är 

väldigt viktigt för oss att man har en vilja att ta sig an nya utmaningar då vi är en organisation som växer 

mycket” (R6, personlig kommunikation, 17 april 2019). På liknande sätt diskuterar respondent 3 hur 

man eftersöker personer ”som delar våra värderingar och som kommer trivas i verksamheten” (personlig 

kommunikation, 26 mars 2019).  

3.3.3 Sammanfattning  

Som svar på frågan vilka kompetenser vill organisationer ha? har vi inte lyckats få något specifikt och 

rakt svar från våra respondenter. Den kompetensbrist som råder har främst beskrivits i termer om att det 

saknas utbildad och erfaren personal, vilket organisationerna har mycket svårt att tillgodose. Dessa 

situationer bemöter organisationerna genom att kompromissa vid rekryteringen genom att sänka kraven, 

eller genom att skjuta upp rekryteringen och täcka upp på olika sätt internt. Då sociala kompetenser och 

personliga egenskaper verkar ha en allt större betydelse när övriga krav inte går att bemöta, är det vår 

tolkning att organisationerna hade kunnat använda sig av denna typ av kompetenser som en form av 

fastställda kärnkompetenser. Genom att upprätta en form av generisk mall, likt Lindelöws 

kompetensmodell (2016) eller Rees och Smith’s competency framework (2017), hade organisationernas 
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kompetensförsörjningsarbete kunnat underlättats. Vid tveksamma situationer, där de önskvärda kraven 

på formell kompetens inte går att tillgodose, hade de i detta fall kunnat ha en tydlig mall för vad som 

istället bör prioriteras vid en rekrytering. Då de i många fall får sänka kraven på erfarenhet skulle det 

underlätta att ha fastställt vilka krav de anser vara de viktigaste förutom erfarenhet. Då respondenterna 

menar att de redan nu har fått anställa individer med liten eller ingen arbetslivserfarenhet skulle de kunna 

utveckla en form av modell utifrån en utvärdering av den personal som anställts utan erfarenhet för att 

på så sätt underlätta inför nästa rekrytering. 

 

3.4 Framtiden 

När det gäller de kompetenser som eftersöks och den brist som råder i förhållande till detta fick våra 

respondenter frågan om hur de ser på och vad de tror om situationen i framtiden. Respondent 3 beskriver 

hur en utmaning som organisationen ser inför framtiden är de stora pensionsavgångar som beräknas ske, 

och nämner hur ”vi kommer att få det tufft framöver. Vi står inför ett stort generationsskifte, många 

erfarna medarbetare går i pension vilket gör att vi tappar många av våra handledare på grund av detta” 

(personlig kommunikation, 26 mars 2019). Den svenska arbetskraften har idag en genomsnittlig ålder 

som är äldre än någonsin (Boström, 2019). Boström menar vidare att det framöver kommer att ske 

demografiska åldersförändringar som kommer att påverka organisationerna, då en åldrande befolkning 

gör att våra beteendemönster blir influerade. Det kommer därför bli viktigt för organisationer att förstå 

det inflytande som den nuvarande åldersdemografin kommer att ha på företagen, för att i förhållande till 

detta kunna planera kompetensbehovet. Respondent 3 fortsätter med att beskriva hur man arbetar hårt 

för att skapa fler utbildningsplatser i Sverige och allra helst i närområdet: “Vi har en ledningsgrupp som 

jobbar mycket för det här, att försöka skapa fler utbildningsplatser. Vi behöver fler utbildningsplatser 

för att möta de pensionsavgångar som kommer” (personlig kommunikation, 26 mars 2019).  

  

När det gäller tillgången på kompetens i framtiden menar respondent 5 att det till viss del kommer att 

förändras, “jag tror att det kommer bli ett globalt fenomen och en global förändring, att människor rör 

sig mer över gränserna” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). Respondent 4 menar att “det 

kommer troligtvis bli lättare att få tag på en person. Men inte lättare att få tag på en person med 

legitimation, det kommer att vara ett fortsatt problem” (personlig kommunikation, 27 mars 2019). Även 

respondent 6 menar att kompetensbristen kommer vara ett fortsatt stort problem generellt i Sverige: 

“Behovet av de hårda kompetenserna kommer försätta att explodera, speciellt inom tekniken. 

Digitaliseringen kommer inte att stanna av, och vissa branscher har inte hängt med på samma sätt. Så 

där kommer det vara ett fortsatt stort behov” (personlig kommunikation, 17 april 2019). Enligt National 

Research Council (2015) har den stora digitala utvecklingen det senaste decenniet skapat en rad nya 

utmaningar till följd av bristen på det humankapital som behövs för att hantera de teknologiska och 

institutionella framstegen. I rapporten (National Research Council, 2015) framkommer att det finns ett 

stort behov av utbildning och träning inom tekniskt underhållande för att kunna bemöta samhällskraven 

och kunna använda tekniken på ett meningsfullt sätt. 

 

När det gäller de kompetenser som efterfrågas nämner flera av våra respondenter hur de tror och hoppas 

att det kommer ske en förändring i framtiden. Bland annat nämner respondent 3 hur den stora tekniska 

utveckling som sker förhoppningsvis kan underlätta det vardagliga arbetet i framtiden, att det 

administrativa arbetet som idag tar mycket tid kanske kan minskas med hjälp av den digitala 

utvecklingen: “Den kliniska personalen kanske då kan lägga mer tid på det dom faktiskt är bra på. Sen 

hur det ska gå till det får vi se. Men det är en stark förhoppning att kunna fokusera på det vi är bra på” 

(personlig kommunikation, 26 mars 2019). Även respondent 5 diskuterar hur det troligtvis kommer att 

ske ett skifte i de kompetenser som eftersöks: “Det måste ändras, det är ett naturligt steg. Mycket 
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kommer nog att skötas via robotar och det mänskliga kommer då bli ännu viktigare” (personlig 

kommunikation, 20 mars 2019). R5 menar vidare att “vi kommer inte bli av med våra jobb, men mycket 

av våra enklare uppgifter, så som administrativa sådana, kommer att försvinna och fokuset på det 

personliga kommer att öka” (personlig kommunikation, 20 mars 2019).  

 

Detta är något som även respondent 1 påpekar: “För vår bransch kommer den sociala kompetensen alltid 

att vara det centrala” (personlig kommunikation, 13 mars 2019). R1 diskuterar vidare att man i framtiden 

eventuellt kan komplettera verksamheten med robotar i olika sammanhang, men att det personliga mötet 

fortfarande kommer vara det viktigaste: “Jag tror att man i vissa sammanhang inte kan ersätta människor 

med robotar. I en industri absolut, där kanske det behövs en och annan ingenjör, men personerna på 

golvet kanske inte behövs så länge till” (personlig kommunikation, 13 mars 2019). R1 menar dock att 

det eventuella användandet av robotar beror på hur efterfrågan ser ut: “Såhär långt tror vi på att det 

behövs ett mänskligt möte, men man kan ju undra när man hör att unga människor är rädda för att prata 

med folk. Det kanske påskyndar processen” (personlig kommunikation, 13 mars 2019). Detta kan 

kopplas med vad Arbetsförmedlingen (2019) diskuterar kring digitalisering, och menar hur 

digitaliseringen på lång sikt kommer att göra att vissa av dagens arbetsuppgifter kommer att 

automatiseras. Detta stärks även av Schwab (2017), som menar att användandet av robotar, som förr 

enbart var begränsat till vissa väldigt specifika arbetsuppgifter inom industri, idag i allt större mån även 

förekommer inom andra branscher. Schwab (2017) menar hur de snabba framstegen inom robotteknik 

snart kommer att göra samarbete mellan människor och maskiner till verklighet. Med andra ord kommer 

detta troligtvis innebära stora förändringar när det gäller vilken typ av arbetsuppgifter och kompetenser 

som de mänskliga resurserna kommer att behöva, och de uppgifter som inte kommer kunna utföras av 

en maskin kan anses bli allt viktigare.  

 

När det eventuella framtida implementerandet av robotar och andra tekniska hjälpmedel diskuteras 

under intervjuerna görs detta främst på ett positivt sätt. Som tidigare nämnt lyfte både respondent 3 och 

5 upp detta som en faktor som kan hjälpa till att lösa kompetensbristen, genom att ta över enklare 

administrativa uppgifter och på så vis lämna utrymme för personalen att kunna utföra det arbete de 

faktiskt behövs för och är bra på. Respondent 1 menar på liknande sätt hur det finns två delar till varför 

användandet av robotar eller annan teknik kan vara positivt, dels för att dra ner på personal men också 

för att minska de felmarginaler som finns vid de mänskliga mötena: “Det blir mindre chans att det skiter 

sig. Varje gång människor möts så är det större risk att det går fel än när det är en maskin som träffar en 

maskin eller om en människa träffar en maskin” (personlig kommunikation, 13 mars 2019). Detta 

uttalande tolkar vi författare som att de mänskliga egenskaperna påverkar det personliga mötet i högre 

grad, vilket gör att risken att något kan bli fel blir större. Vid ett möte mellan två människor kan en rad 

olika faktorer påverka utgången, bland annat hur väl människorna kommunicerar, hur mottagliga de är 

för varandras synpunkter och hur öppna de är för varandras olikheter. Människor upplever också ständigt 

en rad olika känslor och sinnesintryck. Ett mänskligt möte kan påverkas av människornas sinnestillvaro, 

och om någon av individerna exempelvis är hungrig, trött, stressad eller irriterad kan detta bidra till att 

mötet blir påverkat och då eventuellt får en sämre utgång än tänkt. Detta är faktorer som kan undvikas i 

andra typen av möten, då datorer och teknisk utrustning saknar förmåga att uppleva denna typ av känslor 

eller sinnesintryck. Respondent 1 avslutar med att nämna “då tror jag att det är bättre att man undersöker 

vilka personliga möten man eventuellt kan ta bort, och sedan arbetar med att kvalitetshöja de möten man 

måste ha” (personlig kommunikation, 13 mars 2019). 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att alla våra respondenter ser relativt ljust på framtiden när 

det gäller de kompetenser som behövs och tillgången av dem. Flera av respondenterna menar hur man 

till en början kommer att stöta på utmaningar och svårigheter, exempelvis genom de stora 
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pensionsavgångar och den snabba tekniska utvecklingen som förväntas fortsätta, men att det längre in i 

framtiden förhoppningsvis kommer att se annorlunda ut. Flera respondenter hoppas att den tekniska 

utvecklingen kan leda till att en del av dagens arbetsuppgifter kan utföras med hjälp av robotar eller 

andra tekniska hjälpmedel, och att de mänskliga resurserna då kan avlastas och utföra de arbetsuppgifter 

som de är bra på och faktiskt behövs för. Detta nämns av flera respondenter som en eventuell och 

välkommen lösning på kompetensbristen.  

 

3.5 Avslutande sammanfattning av kompetensbrist  

Som reflektion över vår första forskningsfråga om hur kompetensbristen ser ut i Jönköpingsregionen så 

bekräftar respondenterna att det råder en brist både i deras egna verksamheter, men också att det råder 

en generell brist inom många yrkesgrupper. Vi kan också bekräfta att våra respondenter syftar till olika 

typer av kompetenser, framförallt skiljs det mellan formella och faktiska kompetenser. Vissa av 

respondenterna pratar om utbildnings- och legitimationskrav medan andra pratar om sociala 

kompetenser och tidigare erfarenheter. Exempelvis menar respondent 1, 2 och 6 att tidigare erfarenhet 

är något som i deras verksamheter ofta väger tyngre än formell utbildning. 

 

Vi har genom analys av empirin identifierat tre huvudanledningar till varför kompetensbristen i 

Jönköpingsregionen har uppstått och dessa är; brist på utbildning, samhällsutveckling samt geografiskt 

läge. Gällande utbildning pekar några utav respondenterna på att det inte finns tillräckligt med 

utbildningsmöjligheter samt att det finns för få utbildade i jämförelse med behovet som existerar. 

Angående samhällsutveckling diskuterar två av respondenterna hur utvecklingen i samhället har gått för 

fort och att skolväsendet inte har hunnit med, i samma takt som den rådande högkonjunktur som varit 

de senaste åren. Detta har lett till att kompetensbehovet blivit större än den befintliga tillgängligheten. 

Med geografiskt läge menar två av respondenterna (R1 och R2) att Jönköping inte har de 

utvecklingsmöjligheter som storstäderna har och att verksamheterna därför tappar kompetens. Även en 

annan respondent (R5) menar att konkurrenterna finns i de större städerna och upplever att det kan vara 

svårt att attrahera kompetensen från en storstad till Jönköping.  

 

Angående framtiden så diskuterar respondenterna kring begreppen generationsskifte, robotar och global 

förändring. Vad vi kan konstatera är att det respondenterna är säkra på att kompetenserna, bristen och 

tillgängligheten kommer att förändras och se annorlunda ut inom en snar framtid. För att hantera dagens 

kompetensbristläge och förbereda sig inför framtidens förändringar behöver organisationer arbeta med 

någon form av strategi. 

 

I figur 6 nedan illustreras på ett enkelt sätt vad vi identifierat i kapitel 3) Kompensbrist. Då vi undersökt 

vad det är som lett till kompetensbristen börjar modellen med de tre faktorer vi funnit; brist på 

utbildning, samhällsutveckling samt geografiskt läge. Dessa tre faktorer har då enligt studiens 

respondenter lett till den kompetensbrist som råder i Jönköpingsregionen. För att hantera 

kompetensbristen är nästa steg behov av strategi. I nästa kapitel presenteras huvudtemat strategi, vilket 

börjar med en beskrivning av vad strategi är och hur företagen arbetar med det, för att sedan beröra de 

möjligheter och utmaningar som finns idag och inför framtiden.  
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Figur 6: Kapitel 3 – Kompetensbrist 
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4. Strategi 

I detta kapitel presenteras studiens insamlade data tillhörande huvudtemat strategi, som är kopplat till 

två av studiens forskningsfrågor; Hur arbetar organisationer strategiskt för att hantera detta? och Hur 

ser yrkesverksamma inom HR på framtiden?. Från att vi i föregående kapitel presenterat 

kompetensbristen kommer vi i detta kapitel beskriva hur de tillfrågade organisationerna arbetar 

strategiskt med att hantera de utmaningar som ovan presenterats, men också hur man förbereder sig 

inför och vad man förväntar sig av framtiden. Den data som samlats in vid de genomförda intervjuerna 

varvas med relevanta teorier inom forskningsområdet samt med författarnas egna tolkningar och 

analyser. 

 

4.1 Vad innebär strategi? 

Armstrong (2011) menar att strategi har två huvudsakliga innebörder, att 1) se framåt och att 2) anpassa 

sig till sin omgivning. Att se framåt handlar om att bestämma vart organisationen vill ta sig och hur den 

avser att ta sig dit, vilket innefattar att formulera långsiktiga mål men också att göra en plan för hur de 

ska uppfyllas. Att anpassa sig till sin omgivning, eller uppnå strategic fit, handlar om att fokusera på 

organisationen och dess omvärld. För att kunna säkerställa och maximera konkurrensfördelar måste 

organisationen anpassa sina resurser till de möjligheter som finns i dess externa miljö (Armstrong, 

2011). När det pratas om att utföra HR-arbete på ett strategiskt sätt används ofta begreppet Strategic 

Human Resource Management eller SHRM. Armstrong beskriver SHRM som “an approach to managing 

people that deals with how the organization’s goals will be achieved through its human resources by 

means of integrated HR strategies, policies and practices” (Armstrong, 2011, s. 48). Med andra ord kan 

SHRM ses som ett sätt för att säkerställa att organisationens mänskliga resurser används på ett strategiskt 

sätt för att nå organisationens mål. Detta görs genom användandet av olika former av strategier, policys 

och aktiviteter.  

 

Alla de tillfrågade respondenterna berör ämnet strategi på något sätt, men använder sig av olika 

definitioner och uppvisar olika nivåer av organisatorisk förankring. Ett samband som vi författare 

uppmärksammat i vår analys av intervjuerna är att organisationsstorleken i detta fall ofta verkar påverka 

i vilken grad respondenterna diskuterar strategi som ett uttalat begrepp eller inte. Alla respondenterna, 

oavsett organisationsstorlek, diskuterar ämnet i stor omfattning, men gör det på olika sätt. Exempelvis 

pratar respondent 5 om strategi i uttalade strategiska termer, så som “det viktiga är att ha en strategisk 

plan som fungerar långsiktigt” och “vi har ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning som sträcker 

sig till år 2025” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). På liknande sätt diskuterar respondent 3 

organisationens strategiska arbete genom att använda sig av begrepp som kompetensförsörjning och 

koncept, samt nämna hur organisationens ledningsgrupp är involverad i arbetet kring attraktion och 

rekrytering (personlig kommunikation, 26 mars 2019). 

 

 I andra fall pratar respondenterna indirekt om organisationens strategi och strategiska arbete utan att 

benämna det med faktiska termer. Exempelvis när respondent 4 nämner att “hittar jag inte den personal 

jag söker så kan jag ju anpassa verksamheten lite grann för att den befintliga personalen ska räcka till” 

(personlig kommunikation, 27 mars 2019). Detta tolkar vi som en form av strategisk planering för att 

hantera den kompetensbrist som finns, utan att respondenten benämner det som just strategi. Detta var 

något vi författare såg som ett samband genom studiens gång, att de respondenter som arbetar på 

organisationer som kan anses vara stora (mer än 30 anställda) benämner strategi med mer teoretiskt 

förankrade och erkända begrepp medans respondenterna som arbetar i mindre (färre än 30 anställda) 

organisationer pratar om samma saker men i andra förenklade termer.  
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Sammanfattningsvis utgår vi från definitionen av Armstrong (2011) som menar att strategi innebär att 

se framåt samt att anpassa sig till sin omgivning. Även om studiens alla respondenter inte benämner 

strategier vid namn har vi tolkat svar som innehåller åtgärder de gör för att hantera kompetensbristen 

som deras strategiska arbete. Dessa åtgärder kan ses som att de både ser framåt mot ett mål samt att de 

anpassar sig till omgivningen på så sätt att de gör vad som behövs för att hantera den generella 

kompetensbristen. Att de till exempel arbetar med att göra kreativa annonser eller att de medverkar på 

olika typer av studentevent tolkar vi som att de använder sig av strategin Employer Branding. Denna 

och andra strategier diskuteras i förhållande till kompetensförsörjning i nästa avsnitt.  

4.2 Att förse organisationen med kompetens 

I dagens allt mer utvecklade och globala omvärld ställs höga krav på företagen, och utbildning och 

kompetens är något som anses bli allt viktigare i konkurrensen mellan organisationer (Bowin, 2011). 

Bowin (2011, s. 9) beskriver hur “även om förutsättningarna varierar kraftigt mellan olika branscher är 

mönstret tydligt. Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens påverkar möjligheterna 

att nå framgång, utvecklas och hävda sig i konkurrensen”. Bowin menar vidare hur ett genomtänkt och 

strategiskt arbete med organisationens kompetensförsörjning behövs inom både privat och offentlig 

sektor, för att kunna använda dess resurser effektivt med god framförhållning i förhållande till 

verksamhetens behov och de möjligheter som finns. För att organisationer ska kunna bli framgångsrika 

och nå sina mål behövs utöver finansiering och andra grundläggande förutsättningar även “rätt 

kompetens på rätt plats och i rätt tid” (Bowin, 2011, s. 10). För att säkerställa detta beskriver Bowin 

vidare en rad olika kompetensförsörjningsinsatser, där vi valt att använda oss av vad vi tolkar som de 

tre mest övergripande insatserna; attrahera, rekrytera och behålla.  

4.2.1 Attrahera 

När det gäller att attrahera, rekrytera och behålla nya potentiella medarbetare är Employer Branding ett 

välkänt begrepp bland HR-professionella (Rees & Smith, 2017). Ambler och Barrow (1996, s. 187) 

beskriver begreppet som ”the functional, economic, and psychological benefits that are provided by 

employment and identified with the employing company”. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver hur 

företag använder sig av Empolyer Branding för att locka till sig nya medarbetare och för att försäkra sig 

om att nuvarande anställda är engagerade i företagets kultur och strategi (Backhaus & Tikoo, 2004). På 

konsumentmarknaden använder sig företag av sina varumärken för att förmedla till sina konsumenter 

hur en produkt eller service skiljer sig och är bättre än den av dess motståndare. Rees och Smith (2017) 

beskriver hur Empolyer Branding applicerar samma typ av principer till arbetsmarknaden, där tanken är 

att organisationer över tid använder sig av sitt arbetsgivarvarumärke för att skapa en bild om hur man 

som arbetsgivare skiljer sig från, och anser sig vara bättre än sina motståndare. Employer Branding kan 

med andra ord ses som ett strategiskt verktyg som syftar till att långsiktigt förse och bibehålla 

organisationen med rätt kompetens. 

  

När det gäller att kunna attrahera rätt personer och kompetenser i dagens konkurrensutsatta situation 

upplever alla de tillfrågade respondenterna denna typ av marknadsföring som en mycket viktig del i det 

strategiska arbetet. Respondent 3 diskuterar bland annat hur organisationen arbetar mycket med att 

försöka bygga relationer med potentiellt nya medarbetare, speciellt studenter: “Vi tror mycket på att 

bygga långsiktiga relationer genom hela studietiden, att vara i de sammanhangen där de är. Vi deltar 

exempelvis ofta på mässor och arbetsmarknadsdagar, och bjuder gärna in till egna inspirationskvällar 

eller till vår egen verksamhet” (personlig kommunikation, 26 mars 2019). Respondent 3 beskriver vidare 

hur denna typ av arbete är något som organisationens verksamhetschefer och även ledningsgruppen är 

intresserade av och gärna fokuserar på, och beskriver hur “vi känner att detta är en 

kompetensförsörjningsstrategi som fungerar för oss” (personlig kommunikation, 26 mars 2019). Även 
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respondent 5 diskuterar hur relationsskapande aktiviteter under studietiden ses som extra viktiga i den 

generella kompetensbrist som råder, och beskriver hur organisationen arbetar med en strategisk plan för 

att attrahera rätt kompetenser till verksamheten: 

  

“Nu när det råder en generell kompetensbrist inom många yrken så har vi insett att vi kanske måste 

ta några steg tillbaka och göra en analys. Vad är det för typ av människor som väljer att studera till 

det yrket vi söker? Vart hittar man dem? Vilka forum hänger de i? Hur når vi dem? Det viktiga är 

ju att kanske vara med när de pluggar och träffa dem redan när de pluggar” (R5, personlig 

kommunikation, 20 mars 2019).  

  

Att försöka attrahera potentiella medarbetare redan under studietiden var något som även nämns av 

respondent 6, “Vi, som många andra måste ta en större roll för att hitta kompetensen inom IT. Vi måste 

ta flera steg tillbaka och börja titta direkt på högskolan och universitetet” (personlig kommunikation, 17 

april 2019). På ett liknande sätt diskuterar respondent 3 hur organisationen arbetar mycket med att ta 

emot studenter för exempelvis praktik och sommarjobb. Respondent 3 beskriver hur organisationen har 

ett tätt samarbete med utbildningsinstitutioner i länet och gärna tar emot så många studenter som möjligt: 

“Vi har gjort en analys och utfallet är att övervägande del av de som varit på praktik eller sommarjobb 

hos oss är nu anställda hos oss. Vi jobbar mycket för långsiktiga relationer” (personlig kommunikation, 

26 mars 2019). Detta är något som även respondent 4 diskuterar, men då i termer att denna typ av metod 

för att attrahera nya medarbetare var önskvärd men för tillfället inte möjlig: “Vi har tyvärr ingen kontakt 

med högskolan, de använder sig endast av kommunal verksamhet vid placering av praktikanter. Vi 

skulle verkligen önska att vi hade det. Vi vill gärna ha praktikanter då det blir enklare att anställa sedan" 

(personlig kommunikation, 27 mars 2019). 

 

Respondent 6 beskriver hur organisationen använder sig av Employer Branding för att försöka 

marknadsföra sig som en attraktiv arbetsplats: “Vi jobbar med mun-till-mun metoden, att personalen 

pratar mycket med sina kontaktnät. Vi måste också vara väldigt drivande för att få det att gå framåt, 

genom att till exempel medverka på olika event och så” (personlig kommunikation, 17 april 2019). R6 

menar dock att denna typ av arbete är något som organisationen har möjlighet att förbättra: “Vi har 

kanske varit lite väl anonyma. Genom undersökningar har vi fått svar att vi är en attraktiv arbetsgivare. 

Vi är dock inte så duktiga på att berätta det, vilket vi borde bli bättre på” (personlig kommunikation, 17 

april 2019). På liknande sätt beskriver respondent 4 hur organisationen arbetar mycket med att försöka 

behålla sitt goda rykte, “det är ju från mun till mun. Vi gör ett bra jobb så att folk hör att det är en bra 

organisation” (personlig kommunikation, 27 mars 2019). På liknande sätt pratar respondent 1 om att 

“det känns viktigt för oss att vara tydliga med vad vi har för visioner och vad vi kan erbjuda” (personlig 

kommunikation, 13 mars 2019). 

 

Förutom att attrahera nya potentiella medarbetare kan Employer Branding även användas som ett 

verktyg när det gäller att rekrytera och behålla kompetens, vilket även kan kopplas till företagets 

personalstrategi (Backhaus & Tikoo, 2004). När det gäller Employer Branding diskuterar alla 

respondenter detta mycket i förhållande till att attrahera nya medarbetare, vilket kan ses som en metod 

för att underlätta de kommande rekryteringarna. I vissa fall berörs dock även just rekryteringperspektivet 

av Employer Branding, exempelvis när respondent 2 beskriver hur man försöker arbeta för att vara en 

attraktiv arbetsplats: “Vi försöker formulera oss på ett bra sätt när vi söker folk, vilket jag tycker att vi 

lyckas ganska bra med. Vi försöker förmedla våra nischer och att vi är en familjär organisation med ett 

tight gäng” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). 
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4.2.2 Rekrytera 

Utöver de faktorer som kan ses som en del av attraktion inom Employer Branding diskuterar flera av 

respondenterna hur de varit tvungna att förändra sitt arbetssätt från det tidigare mer traditionella 

rekryteringsarbetet till att istället hitta nya vägar och strategier för att kunna tillgodose organisationen 

tillräckligt med kompetens. Bland annat diskuterar respondent 5 hur organisationen vid vissa tillfällen 

blivit tvungna att använda sig av alternativa annonseringsmetoder för att kunna attrahera ett önskvärt 

antal sökande vid en rekrytering: “Jag har insett att bara man är lite kreativ och har ett öppet sinne så får 

man in fler ansökningar” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). R5 beskriver ett exempel på en 

annorlunda annonsering till en IT-tjänst, där organisationen vanligtvis får väldigt få sökande. I det 

aktuella fallet skapade en av cheferna en film där han i stort sätt målade upp tjänsten med hjälp av gubbar 

och med tillhörande musik. Detta lades upp på plattformen LinkedIn och delades, vilket ledde till en 

sådan stor mängd ansökningar att man knappt kunde hantera det (personlig kommunikation, 20 mars 

2019). Detta kan kopplas samman med vad Rees och Smith (2017) beskriver, nämligen hur det mer 

traditionella rekryteringsarbetet, där organisationen utan något specifikt strategiskt fokus identifierar ett 

behov av ny personal och sedan utför en rad aktiviteter för att uppfylla behovet, inte längre ses som lika 

aktuellt. Istället menar de att denna typ av arbetssätt ses som otillräckligt, speciellt bland organisationer 

där det råder stor konkurrens när det gäller att säkerställa bemanningen av personer med vissa speciella 

kunskaper eller erfarenheter. De traditionella rekryteringsmetoderna bör enligt Rees och Smith (2017) 

kompletteras med strategiskt arbete som syftar till att bygga upp organisationens rykte som arbetsgivare, 

och Employer Branding ses idag som ett effektivt verktyg för att säkerställa detta.  

 

När det gäller rekrytering i dagens konkurrensutsatta situation diskuteras under intervjuerna flera olika 

metoder som används för att försöka tillgodose organisationernas behov. Istället för det mer traditionella 

tillvägagångssättet som beskrivits ovan uppger flera av organisationerna hur de strategiskt arbetar för 

att hela tiden försöka tillgodose kompetensbehovet i verksamheten. Bland annat uppger respondent 6 

hur “vi dammsuger marknaden på rekryterare. Vi har också rekryterat från utlandet för att kunna få tag 

på rätt kompetens. Då har vi hjälpt till med boende och andra saker som behöver fixas rent praktiskt” 

(personlig kommunikation, 17 april 2019). Respondent 2 nämner på liknande vis hur det förekommer 

mycket headhunting i branschen, “vår personal får också uppvaktning, så man måste se till att göra vad 

man kan för att behålla dem” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). De två respondenter som är 

verksamma inom IT-branschen uppger att deras respektive organisationer till viss del använder sig av 

konsulter för att försöka tillgodose behovet av kompetent personal. Exempelvis nämner respondent 5 

hur “IT-sidan är väldigt konsulttyngt. Det kostar mer att ha konsulter som utför jobbet, men vi kan på 

så sätt säkerställa att vi har den kompetens som behövs inför framtiden” (personlig kommunikation, 20 

mars 2019). Respondent 6 beskriver hur organisationen den senaste tiden använt sig av en lite 

annorlunda metod för att tillgodose sitt kompetensbehov: “En ny strategi är att vi köper upp bolag som 

är konkurrenter och som då också har en del av de kompetenser vi behöver” (personlig kommunikation, 

17 april 2019). 

 

I de fall önskemålet om tidigare erfarenhet inom yrkesområdet inte gått att tillgodose nämnde flera av 

respondenterna hur man istället fått använda sig av andra metoder för att kunna kontrollera de sökandes 

kunskapsnivåer. Exempelvis nämner respondent 6 hur man ibland använder sig av personlighetstest, och 

att “inom technology är det alltid ett arbetsprov med någon form av uppgift som ska lösas för att vi ska 

kunna vara säkra på att de sökande har den kompetens som krävs” (personlig kommunikation, 17 april 

2019). Även respondent 3 nämner hur organisationen ibland använder sig av arbetstester: “Det är väl 

framförallt för de som inte har så lång erfarenhet, då kan en casefråga vara passande för att höra 

resonemanget kring klinisk erfarenhet” (personlig kommunikation, 26 mars 2019). Respondent 3 
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beskriver hur man även tagit fram ett nytt koncept som används vid rekrytering där man samlar ihop 

rekryteringarna och går ut med annonser ca två gånger per år: “Vi har sett ett mönster, att många 

sökanden kommer utifrån och kanske inte har någon anknytning till området. Då försöker vi genomföra 

mer generella rekryteringar för att sedan matcha de sökande till de kliniker vi upplever vara en bra 

passform” (personlig kommunikation, 26 mars 2019).  

 

Gällande den kompetensbrist som beskrivits i kapitel 3) Kompetensbrist, nämner flera av respondenterna 

hur detta har bidragit till att organisationerna får kompromissa vid rekrytering. I många fall upplever 

respondenterna att de får kompromissa på de krav eller önskemål som finns gällande utbildning eller 

erfarenhet. Faktorer som anses vara allt mer viktiga i en rekryteringssituation blir då istället personliga 

egenskaper samt passform till organisationen. Flera av respondenterna diskuterar olika typer av 

passform mellan person och organisation, och beskriver hur det blivit allt viktigare när de formella 

kompetenserna ej gått att få tag på. Exempelvis beskriver respondent 6 hur organisationen letar efter 

individer som delar organisationens engagemang och vilja att ta sig an nya utmaningar, detta eftersom 

organisationen befinner sig i ett expansivt stadie (personlig kommunikation, 17 april 2019). R6 förklarar 

vidare hur “i en sådan tillväxtfas som vi är i så är det väldigt viktigt att de personer som kommer in här 

förstår att det förmodligen inte kommer att se likadant ut om ett år” (personlig kommunikation, 17 april 

2019). På liknande sätt diskuterar respondent 3 hur man eftersöker personer som delar organisationens 

vision och värderingar (personlig kommunikation, 26 mars 2019). I dessa två fall eftersöker 

respondenterna individer som kan tänkas passa in i organisationens sätt att se på saker, för att kunna 

säkerställa att individ och organisation delar grundläggande värderingar och strävar åt samma håll. När 

respondent 4 får frågan om vilken typ av kompetenser verksamheten letar efter utöver de utbildningskrav 

som finns, beskriver R4 hur “det beror lite på vad personen ska komplettera. Om vi har möjlighet att 

välja, vilket vi dock sällan har, vill vi gärna ha någon som kompletterar den befintliga arbetsgruppen. 

Vi ser helst att det ska vara en bra mix” (personlig kommunikation, 27 mars 2019). R4 nämner även hur 

“det är viktigare att den nya personen passar väl in i gruppen, än att den kan precis allting helt korrekt” 

(personlig kommunikation, 27 mars 2019).  

 

Kristof (1996, s. 4-5) definierar person-organizational fit, vilket vi väljer att översätta till person- och 

organisationspassform, som “the compatibility between people and organizations that occurs when: (a) 

at least one entity provides what the other needs, or (b) they share similar fundamental characteristics, 

or (c) both”. Muchinsky och Monahan (1987) delar in denna typ av passform i två olika delar, på 

engelska kallat supplementary fit och complementary fit. Supplemenary fit beskrivs som att “a person 

fits into some environmental context because he or she supplements, embellishes, or possesses 

characteristics which are similar to other individuals in this environment” (Muchinsky & Monahan, 

1987, s. 269). Complementary fit beskrivs istället som att “the characteristics of an individual serve to 

“make whole” or complement the characteristics of an environment” (Muchinsky & Monahan, 1987, s. 

271). Med andra ord kan passform mellan person och organisation se ut på olika sätt, antingen genom 

att personen passar in i omgivningen på grund av dess likheter (supplementary fit), eller att personen 

passar in i omgivningen på grund av att den kompletterar omgivningen och gör den fullständig 

(complementary fit). Detta beskrivs av flera av respondenterna, dock utan användandet av just dessa 

begrepp. Exempelvis pratar respondent 3 och 6 om hur de eftersöker personer som passar in i 

organisationens sätt att se på saker, vilket kan ses som en form av supplementary fit, där individer passar 

in i sin omgivning på grund av att de delar karaktäristiska drag. Respondent 4 diskuterar hur man i den 

aktuella verksamheten gärna letar efter personer som kan anses komplettera den nuvarande 

arbetsgruppen, vilket kan ses som en form av complementary fit där individer väljs ut baserat på dess 

förmåga att fullända en grupp eller organisation. Genom att redan från början försöka få till en bra 
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matchning mellan individ och organisation, anser vi författare att sannolikheten för att individen stannar 

kvar i organisationen en längre tid också kan tänkas öka.  

4.2.3 Behålla 

När det gäller den tredje delen har vi författare valt ut ur begreppet kompetensförsörjning, nämligen att 

behålla den personal man lyckats attrahera och rekrytera, nämner flera av respondenterna hur de ser 

denna del som central. Respondent 3 beskriver bland annat hur “behålla-perspektivet är jätteviktigt för 

oss och tror att vi kan bli bättre. Vi har ju en stor personalomsättning i vissa yrken” (personlig 

kommunikation, 26 mars 2019). Flera av respondenterna nämner hur en väl genomförd introduktion ses 

som ett första steg för att kunna behålla den personal som man lyckats rekrytera. Respondent 3 beskriver 

hur “vi jobbar mycket med att ge en ordentlig introduktion. Att man förstår hur vi jobbar och att man 

kommer in i gruppen” (personlig kommunikation, 26 mars 2019). Detta är något som respondent 4 också 

berör, “det första mottagandet är väldigt viktigt så att de känner att de vill vara hos oss” (personlig 

kommunikation, 27 mars 2019). Respondent 3 nämner hur introduktion är något som efterfrågas av de 

studenter som organisationen har kontakt med: “Vi hör mycket att introduktion och handledning är 

viktigt. Det är ju just detta som studenter efterfrågar” (personlig kommunikation, 26 mars 2019), och 

beskriver hur organisationen exempelvis jobbat hårt med att utveckla ett introduktionsår för vissa 

yrkesgrupper. 

 

En viktig metod för att kunna behålla sin personal som diskuteras av flera av respondenterna är 

kompetensutveckling, vilket av svenska institutet för standarder (SIS) beskrivs som “aktivitet för att 

bredda/höja individers och gruppers kompetens” (Bowin, 2011, s. 75). Respondent 5 beskriver hur 

organisationen arbetar med kompetensutveckling på följande sätt: “Vi har ju samtal under året och där 

försöker man först och främst identifiera de här talangerna, de som gör ett bra jobb och vill något mer. 

Då lägger vi upp en karriärplan för utveckling” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). R5 menar 

vidare att organisationen försöker ha ett nära samarbete med sin medarbetare, så att man får möjlighet 

att säkerställa att de verkligen trivs. När det gäller utvecklingsmöjligheter i organisationen menar R5 

vidare att “vi är en väldigt flexibel arbetsgivare där man får möjlighet att utvecklas om man själv vill” 

(personlig kommunikation, 20 mars 2019). Respondent 3 beskriver på liknande sätt att 

kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter är något som i organisationen ses som en mycket 

viktig faktor för att kunna behålla sina medarbetare, och att det även är något som efterfrågas av 

medarbetare (personlig kommunikation, 26 mars 2019). R3 nämner att “vi har ju alla specialistområden 

på plats här i länet och det är vi väldigt stolta över. Så det finns alltid en utvecklingsmöjlighet och det 

trycker vi gärna på vid en rekrytering och varför de ska stanna hos oss” (personlig kommunikation, 26 

mars 2019). Kompetensutveckling beskrivs av Illeris (2008, s. 2) som att ”Fundamentally, it must be 

realized that competences are not something that can be produced like commodities, but must be 

developed in and by the person, hence the concept of Competence Development”. Det är med andra ord 

viktigt att inte enbart se kompetens som något som behöver hittas, utan också som något som behöver 

utvecklas. Respondent 6 nämner att det är viktigt för dem att rekrytera personer som har ett driv för att 

utvecklas och ta sig an utmaningar (personlig kommunikation, 17 april 2019). Detta kan också relateras 

till vad Illeris (2013) beskriver som lärandekompetens, vilket innebär en förmåga och vilja att ta till sig 

ny kunskap. 

 

Två av anledningarna till att arbeta med kompetensutveckling är enligt Ellström (1992) för det första 

för att minska kompetensglappet när det råder kompetensbrist på grund av för liten tillgänglighet av 

individer med den kompetens man söker. Denna anledning kan kopplas med flera av respondenterna 

som menar att de får lägga kraft på att internutbilda istället för att rekrytera en senior person. En annan 

anledning som nämns av Ellström (1992) är på grund av att det finns ett behov av en mångsidig kunskap 
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inom verksamheten, att till exempel kunna flera områden inom organisationen. Detta kan kopplas med 

vad respondent 1 menar med att de i deras verksamhet uppmuntrar sina anställda till att lära sig flera 

områden inom verksamhetens uppgiftsområden: “Ju mer du kan, desto tryggare anställning kan vi ge 

dig. Vi försöker skapa kombi-tjänster för de som vill, och ofta är det ju så att en bra medarbetare kan ju 

helheten” (personlig kommunikation, 13 mars 2019). 

 

En annan metod som nämns av tre av respondenterna är att en bra arbetsmiljö ses som en viktig faktor 

för att kunna behålla sin personal. Exempelvis nämner respondent 4 hur organisationen arbetar för att 

behålla sin personal genom att “vi försöker ha en god arbetsmiljö, med rätt verktyg för att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter" (personlig kommunikation, 27 mars 2019). Även respondent 2 berör detta och 

beskriver hur man i största möjliga mån försöker anpassa arbetstider så att det passar personalen. R2 

beskriver dock hur det i vissa fall inte alltid hjälper, och beskriver två exempel där anställda slutat på 

grund av en förändrad familjesituation: ”Då spelar det ingen roll hur mycket vi försöker krydda lönen 

eller förändra arbetssituationen” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). På liknande vis nämner 

respondent 3 hur organisationen ständigt arbetar för att försöka skapa bra arbetsförhållanden och på så 

vis kunna öka chansen att behålla sin personal: 

  

“Det är ett samhälle som är väldigt stressigt. Vi kommer alltid behöva jobba med att inte ha så höga 

sjukskrivningstal, arbetsklimat, tempon, och att ge utrymme för återhämtning. Även om våra chefer 

jobbar aktivt med detta så ser vi att vi kan bli bättre på det. Vi behöver titta på vad vi kan göra? Och 

hur gör andra?” (R3, personlig kommunikation, 26 mars 2019). 

 

4.2.4 Sammanfattning 

För att hantera kompetensbristen som studiens organisationer upplever berättar respondenterna om de 

tillvägagångssätt de använder för att på bästa sätt hantera situationen. Vi har valt att koppla detta till 

kompetensförsörjning som enligt Bowin är en “process i organisationen för att fortlöpande säkerställa 

rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov” (Bowin, 2011, s. 74). Vi valde 

redan under utformning av intervjufrågor att ta upp tre utav delarna i kompetensförsörjningen; attrahera, 

rekrytera och behålla.  

 

Gällande att attrahera menar respondenterna att de har en tanke bakom hur de ska kunna locka till sig 

kompetens i den rådande bristen. Respondent 6 menar att de arbetar inifrån organisationen med att se 

till att de anställda trivs och pratar gott om sin arbetsplats (personlig kommunikation, 17 april 2019). 

Detta kan kopplas till vad Rees och Smith (2017) menar med att Employer Branding används för att 

stärka arbetsgivarvarumärket och visa sig vara sig bättre än sina motståndare. Även respondent 4 berättar 

hur de arbetar med mun-till-mun-metoden för att få ett gott rykte om att vara en bra arbetsgivare 

(personlig kommunikation, 27 mars 2019). Respondent 3 menar att de försöker att attrahera och locka 

till sig ny kompetens genom att träffa studenter och vara med på olika former av studentevent (personlig 

kommunikation, 26 mars 2019). Denna metod som respondent 3 använder sig av kan liknas med vad 

Backhaus och Tikoo (2004) menar med att Employer Branding används för att locka till sig nya 

medarbetare. 

 

Vad gäller rekrytera så nämns även här Employer Branding som en strategi. Ett exempel på detta är att 

respondent 5 berättar att de använt sig av speciella och kreativa annonser för att synas och locka till sig 

fler sökanden till den aktuella tjänsten, vilket lyckades (personlig kommunikation, 20 mars 2019). 

Angående rekrytering nämns också de åtgärder organisationerna gör när de behöver kompromissa när 

de inte får in sökanden som uppfyller kraven. De menar att de får kompromissa på antingen kompetens, 
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utbildning eller erfarenhet och istället fokusera på att individen passar bra in i gruppen och verksamheten 

(R3, personlig kommunikation, 26 mars 2019; R6, personlig kommunikation, 17 april 2019; R4, 

personlig kommunikation, 27 mars 2019). Vår tolkning av detta föll ut i en strategi som benämns som 

Person-Organization fit, vilken innebär att det är en passform mellan personen och organisationen. Vi 

har tolkat respondenternas svar angående detta som att om organisationerna inte får in den kompetens 

de söker och därför behöver kompromissa på till exempel erfarenhet, finns det en större chans att 

personen stannar och vill utvecklas om den trivs bra i gruppen och verksamheten. Med detta vill vi säga 

att det är en bra idé att implementera och utveckla arbetet med Person-Organization fit.  

 

Gällande att behålla kompetens menar till exempel respondent 1, 3 och 5 att de arbetar med 

kompetensutveckling som en strategi. Respondent 1 menar att de gärna ser att deras anställda har 

kombitjänster och erbjuder sina anställda att utvecklas inom flera områden i organisationen (personlig 

kommunikation, 13 mars 2019). Respondent 3 berättar att de har tillgång till kunskap inom alla 

specialistområden och ser det som en konkurrensfördel i jämförelse med andra organisationer inom 

samma bransch (personlig kommunikation, 26 mars 2019). Respondent 5 menar att de vid 

medarbetarsamtalen gör en karriärplan tillsammans med den anställde och diskuterar vad individen 

behöver och vill utveckla (personlig kommunikation, 20 mars 2019). Kompetensutveckling innebär 

enligt Ellström (1992) bland annat att minska det befintliga kompetensglappet samt att det behövs när 

det finns ett behov av mångsidig kunskap inom organisationen. Vi tolkar det som att studiens 

respondenter menar att de i vissa fall använder kompetensutveckling för att få den befintliga 

kompetensen att stanna och även utvecklas. Det är allmänt känt att ju mer man kan på en arbetsplats, 

desto roligare tycker man att det är och desto mer vill man lära sig. Vi tolkar det som att flera av 

respondenterna resonerar på det sätt och även använder det för att behålla de personer som är drivna och 

vill utvecklas, innan de byter arbetsplats för att utvecklas. Vi tolkar också behålla-aspekten som att 

kompetensutveckling även används för att fylla kompetensglappet som uppstår när de inte får in 

tillräckligt med kompetens på grund av den generellt rådande bristen på kompetens.  

 

4.3 Möjligheter eller utmaningar? Vad kan organisationerna arbeta med? 

Vi har genom analys av den insamlade empirin identifierat ett antal faktorer som kan ses som antingen 

möjligheter eller utmaningar. Det beror helt enkelt på hur organisationerna väljer att se på saken. Dessa 

faktorer handlar generellt sett om framtiden och hur organisationerna behöver eller bör ändra sitt 

arbetssätt. Faktorerna som vi valt att kalla dem är; kultur och generation. Avslutningen i detta kapitel 

har vi valt att kalla framtid då det handlar om vad respondenterna själva tror om just framtidens strategier 

och arbetssätt. 

4.3.1 Kultur 

Den svenska befolkningsmängden har de senaste åren fått en ökad tillväxt till följd av hög 

flyktinginvandring (Nordström, 2018), vilket beror på att vissa delar av jordens befolkning blivit 

tvungna att emigrera från sina hemländer och bosätta sig på andra platser i världen. Sverige har då varit 

ett av de länder som tagit emot en stor mängd människor vilket gjort att befolkningsmängden och dess 

variation har ökat drastiskt. Detta kan ses som både en möjlighet och en utmaning för organisationerna 

att hantera. Person och Aktas (2019) nämner hur de kompetenser som immigranter ofta besitter inte tas 

till vara på i tillräcklig mån, “the dilemma of not effectively aligning these immigrants’ qualifications 

and experience with suitable jobs in their new country is ubiquitous” (Persson & Aktas, s 154). Gällande 

detta nämner respondent 2 hur ”vi hade en kock som var kroat. Han var polis och utvecklades här i 

Sverige till en duktig kock” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). 
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Något som flera av respondenterna berör som ett möjligt sätt för att kunna minska den kompetensbrist 

som råder är att öka introduceringen av denna nya befolkningsgrupp och de kunskaper och kompetenser 

de faktiskt besitter. Här diskuterar flera av respondenterna hur deras organisationer påbörjat, eller 

planerat, olika typer av strategiskt arbete för att kunna ta tillvara på de resurser som tillkommit. 

Respondent 3 beskriver hur det i den aktuella branschen är ett krav på svensk yrkeslegitimation för att 

kunna utföra vissa typer av arbeten (personlig kommunikation, 26 mars 2019). R3 nämner hur 

organisationen senaste åren fått in många ansökningar från personer med tidigare yrkeserfarenhet men 

som saknar svensk yrkeslegitimation, vilket gjorde att en specifik utvecklingsmöjlighet identifierades. 

R3 beskriver hur individer med utbildning och legitimation från andra länder endast får utföra 

arbetsuppgifter där det inte krävs svensk yrkeslegitimation, vilket gör att deras kompetens inte utnyttjas 

till fullo. Till följd av detta påbörjades ett projekt där organisationen anställer dessa individer på 

extratjänster så att de får vara med i verksamheten, får en inblick i hur det fungerar i den svenska vården 

och samtidigt får möjlighet att öva på det svenska språket, samt att verksamheten som arbetsgivare 

anordnar tematräffar där det ges möjlighet att lära sig mer om organisationens arbete. “De kommer att 

kunna bidra jättemycket till vår verksamhet när de väl fått sin legitimation. Det är också givande för vår 

personal som får komma dit på dessa tematräffar och träffa dessa personer och hjälpa dem” (personlig 

kommunikation, 26 mars 2019). På liknande sätt diskuterar även respondent 2 hur det finns stor potential 

bland denna grupp av människor: 

  

“Det är en spännande nisch med nysvenskar. Man kanske till och med skulle kunna göra ett projekt 

kring det, i den här branschen och säkert i många andra branscher. Det kommer ju många nysvenskar 

som man är dålig på att snappa upp. Man kanske får ändra språket lite och ha ett öppet sinne. För 

jag tror att det finns en stor potential av kompetenser i dessa människor” (R2, personlig 

kommunikation, 20 mars 2019). 

  

Även respondent 1 nämner hur organisationen påbörjat ett projekt kring att få in den nyanlända 

kompetensen i verksamheten. Projektet går ut på att organisationen tar emot nyanlända som placeras ut 

på olika avdelningar, där de kombinerar praktik ett par dagar i veckan med studier på en SFI-utbildning. 

R1 förklarar hur satsningen gett resultat och att det snart påbörjas ett nytt, liknande projekt: 

  

“Utav de sex vi tagit in så är det åtminstone en som fått fast heltidstjänst. Och de andra fem jobbar 

kontinuerligt. Så det är ju också ett sätt att få in personal. Vi ska ha igång ett nytt sånt projekt där vi 

ska få träffa och introducera vår bransch för 35 personer som ska in i systemet. Då är andra liknande 

verksamheter också med. Vår bransch är ju bra för SFI:are då du tvingas att prata svenska” (R1, 

personlig kommunikation, 13 mars 2019). 

  

Det är enligt Persson och Aktas (2019) dessutom smart att tillåta immigrerade anställda arbeta ihop med 

de unga välutbildade medarbetarna i organisationen, då den yngre generationens medarbetare är mer 

välkomnande till kulturella skillnader.  

4.3.2 Generation 

På frågan om generationer verkligen är olika så är svaret enligt Boström (2019), ”ja!”, och menar att det 

finns skillnader på generationer som grundar sig i vart och när vi är födda, vilket i sin tur har gett oss 

olika erfarenheter och upplevelser i livet. Människor har alltid lärt sig av varandra och så menar Boström 

att det kommer fortsätta att vara. Värderingar, attityder, förmågor och kunskap hos människor har alltid 

förts över från en generation till en annan. När det gäller generationsskillnader och hur dessa påverkar 

organisationers arbete med kompetensförsörjning menar flera av våra respondenter att det är och 

kommer att bli en ännu större utmaning för organisationer att hantera. När det gäller att attrahera 
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kompetens bland den yngre generationen beskriver respondent 3 hur de arbetar med att kartlägga hur 

kraven bland de arbetssökande ser ut och vad studenterna egentligen söker:  

  

“Vi försöker få ut frågan till studenter, vad är viktigt för er? Vad förväntar ni er av arbetsgivare? Det 

vi märker när vi är ute på skolor idag är att studenter har höga krav på dig som arbetsgivare. Gärna 

i form av lön, introduktion, handledning och kompetensutveckling. Vi försöker ju givetvis tillgodose 

de behov som finns så gott vi kan, men det är svårt när vi är så konkurrensutsatta. Vi kan ju givetvis 

inte konkurrera i lön med de privata aktörerna” (R3, personlig kommunikation, 26 mars 2019). 

  

Respondent 3 menar också hur tillvägagångssättet vid arbetssökande idag ser annorlunda ut mot hur det 

var förr: “Idag har vi arbetssökande som vill besöka fem olika arbetsplatser innan man bestämmer sig 

för vart man vill jobba. Man vill träffa sin handledare och veta vilka kurser man kan gå. Det skiljer sig 

en del från hur det var förr” (personlig kommunikation, 26 mars 2019). Detta är även något som 

respondent 5 reagerar på, “ser man till generationsskiftet så blir det andra typer av frågor när jag 

intervjuar yngre kandidater. Det blir en helt annan typ av frågor där jag mer får stå till svars varför jag 

jobbar här. Men det är ändå härligt” (personlig kommunikation, 20 mars 2019). Även respondent 1 

nämner hur detta är något som märkts av vid rekrytering av den nya generationen:  

  

“För det första är det ju ingen idag som kommer och söker ett jobb, möjligen SFI-tjänsterna, men 

annars måste man sälja jobbet till de som ska jobba. Alla bortcurlade ungar tänker hela tiden ‘What’s 

in it for me?’. Så var det aldrig förr, då var man tacksam för att man fick ett jobb. Numera måste vi 

istället sälja jobben.” (R1, personlig kommunikation, 13 mars 2019). 

 

Respondent 1 beskriver också hur konjunkturläget i samhället och på arbetsmarknaden påverkar hur de 

arbetssökande agerar vid en rekrytering, där generationsskillnader nämns som en påverkande faktor. 

“Sen har det ju lite med konjunktur att göra. De som är födda på 2000-talet har ju aldrig någonsin fått 

ett nej. Så det är en väldig skillnad i generationer” (personlig kommunikation, 13 mars 2019). Generation 

Z, som är den generation som är på väg in i arbetslivet idag, beskrivs som personer som litar på sig 

själva, ställer högre krav på sin arbetsgivare och fokuserar mindre på vad de själva kan bidra med 

(Tholin, 2018).  Detta stärker respondenternas upplevelser kring att högre krav på arbetsgivaren kommer 

att ställas, och kan kopplas med vad R5 menar med att själv få stå till svars för varför man valt att arbeta 

för just den här arbetsgivaren. Detta är även något som respondent 1 berör genom att diskutera hur den 

yngre generationen upplevs ha en inställning där de ställer krav på vad de själva vill ha ut av att jobba 

hos den aktuella arbetsgivaren. 

  

4.3.3 Framtid 

Respondent 5 och 6 diskuterar båda hur flexibilitet ses som en viktig faktor bland arbetssökande och 

anställda från de yngre generationerna. Respondent 6 beskriver hur “det kommer att bli en förändring 

och framförallt önskas en större flexibilitet” och hur detta är något som organisationen arbetar med att 

försöka förbättra (personlig kommunikation, 17 april 2019). R6 menar också att förväntningarna på 

arbetsgivaren kommer att förändras i takt med att den nya generationen ska slå sig in på 

arbetsmarknaden. “Större krav kommer att ställas, så som att kunna byta arbetsuppgifter till exempel. 

Större flexibilitet, chans till kompetensutveckling och så vidare. Det är inget vi märkt av jättetydligt än, 

men det kommer förändras” (personlig kommunikation, 17 april 2019). Enligt Vetter (2017) har 

personer från generation Z en strävan efter att gå sin egen väg, och exempelvis vilja starta egna företag 

eller bli chefer tidigt i karriären. Om de yngre personerna inte strävar efter att bli anställda, utan hellre 

vill starta eget bidrar det till att organisationerna får ännu svårare att fånga den kompetens som de 

behöver. Därav kan arbetet med nya strategier för att fånga upp denna typ av människor ses som en 
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mycket viktig faktor. Även respondent 5 menar att flexibilitet är något som kommer efterfrågas allt mer 

i framtiden: 

  

“Där finns ju en jätteskillnad, den äldre generationen kommer förmodligen inte att flytta på sig 

medan den yngre generationen vill röra på sig ungefär vartannat år. Då kanske vi måste titta på vilka 

kompetenser vi behöver ha inom bolaget som gör att en person kan hoppa från inköp till 

administration till IT på 5 år men ändå vara relevant för oss. Där är vi inte riktigt än. Men vi försöker 

väl egentligen fånga upp en löpande dialog och anpassa oss och vara en flexibel arbetsgivare helt 

enkelt” (R5, personlig kommunikation, 20 mars 2019).  

  

När det gäller potentiella faktorer som kan ses som bidragande lösningar på kompetensbristen har vi 

författare själva identifierat begreppet realkompetenser. Ingen respondent nämner specifikt begreppet 

vid namn, men flera av dem pratar runt detta begrepp och menar att vissa av de fastställda krav som 

råder på exempelvis formell utbildning eller en specifik examen ofta kan skapa svårigheter att kunna 

anställa tillräckligt många personer med de specifika kompetenserna, vilket i sin tur gör det svårt att 

tillgodose kompetensbehovet. Realkompetenser är ett begrepp som handlar om de kunskaper och 

färdigheter en person har där det inte läggs någon vikt vid hur personen har erhållit kompetenserna. Det 

danska undervisningsministeriet (2008a, s. 11) definierar realkompetenser som “en persons samlede 

viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet”. Illeris (2013) nämner hur 

realkompetens i vissa länder har prövats då ett nytt utbildningssystem har utvecklats. Vidare menar 

Illeris att alla kompetenser egentligen är realkompetenser då det alltid handlar om förmågan att utföra 

sitt arbete.  

  

Formell utbildning har i många yrkeskategorier blivit klassat som de rätta eller önskvärda 

kompetenserna. Om realkompetenser i framtiden skulle vara mer godkänt på den svenska 

arbetsmarknaden skulle detta kunna hjälpa kompetensbristen att minska. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara det som respondent 2 nämnt, att vissa individer med utländsk utbildning och erfarenhet som 

saknar en svensk yrkeslegitimation i dagsläget inte kan arbeta med det de är utbildade till då de inte 

uppfyller legitimationskravet (personlig kommunikation, 26 mars 2019). Om legitimationskravet i 

framtiden skulle kunna ersättas eller kompletteras av realkompetenser, skulle dessa individer kunna testa 

sina faktiska kompetenser, och då ha chans att komma in snabbare på arbetsmarknaden. Detta skulle 

kunna underlätta både organisationernas akuta kompetensbrist, men även de nyanländas introducering 

på den svenska arbetsmarknaden.  

 

4.3.4 Sammanfattning  

Möjligheter eller utmaningar? Det beror på hur organisationerna väljer att se på saken. Kultur och 

generation är de två, av oss, identifierade faktorer som behöver tas i beaktning gällande hanteringen av 

att förse sin organisation med kompetens. Befolkningen i Sverige har ökat på grund av en stor andel 

nysvenskar som kommit till landet de senaste åren. Det kan ses som en utmaning att anpassa 

arbetsplatsen, och samtidigt som en möjlighet till att kunna rekrytera en annan form av kompetens. 

Gällande kulturen nämner respondenterna nysvenskar som personer som de ser potential i och som ett 

fenomen som behöver hanteras på ett mer strategiskt sätt i jämförelse med några år tillbaka. Den starka 

konjunkturen har sänkt arbetslösheten generellt i Sverige, dock är den fortfarande hög bland utrikes 

födda (KI, 2018). Även Trivector (2012) menar att invandringen i Sverige fortsätter. Verksamheterna 

har i och med den stora invandringen sedan ett antal år tillbaka behövt göra kulturella anpassningar. 

Både respondent 1 och 2 nämner att de stundtals får byta till engelska som förstaspråk för att kunna 

rekrytera och ta tillvara på den kompetens som finns i nysvenskar (personlig kommunikation, 13 mars 
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2019; personlig kommunikation, 26 mars 2019). Respondent 1 berättar att de redan nu har ett samarbete 

med Arbetsförmedlingen i Jönköping kring nysvenskar som går SFI-utbildning och får arbeta i 

verksamheter samtidigt. Den kulturella anpassningen har alltså redan startat. I och med att det spås att 

både invandringen och den starka arbetsmarknaden kommer att fortsätta i Sverige menar vi att ett 

strategiskt arbete kring nysvenskar bör sättas igång eller utvecklas inom alla branscher, för att kunna dra 

nytta av kompetensen.  

 

En annan aspekt som kan ses som en utmaning eller möjlighet är generationsskiftet där flera av 

respondenterna menar att det redan nu skett en förändring i de krav som den yngre generationen har på 

arbetsgivaren. Denna upplevelse stärks genom vad Tholin (2018) beskriver om generation Z. Tholin 

menar att generation Z är den grupp som är på väg in på arbetsmarknaden just nu och är individer som 

tänker mycket på sig själva och ställer höga krav på arbetsgivaren. Respondenterna menar då att de 

måste anpassa sig och använda en annan typ av rekryteringsstrategi för att attrahera och behålla den här 

typen av kompetenser. Vår tolkning av generationsskiftet i denna aspekt är att en strategi innehållandes 

kreativitet behövs för att locka till sig den nya generationen då de enligt Vetter (2017) gärna startar eget 

företag istället för att vara anställda. Vidare menar vi att organisationerna behöver lägga ett stort fokus 

på kompetensutveckling för att behålla kompetensen då den nya generationen enligt Vetter vill utvecklas 

och nå chefspositioner tidigt i karriären. 

 

När det gäller vad respondenterna tror om framtiden nämns det under flera intervjuer att det framöver 

kommer att ställas högre krav på arbetsgivaren. Bland annat spekulerar respondent 5 och 6 kring att en 

större flexibilitet av arbetsgivaren kommer att krävas, då de främst menar flexibilitet av arbetsuppgifter 

och arbetstider. En annan faktor som framkommer gällande framtiden är att flera respondenter tror, och 

i vissa fall även hoppas på, att den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta och då bidra till nya 

möjligheter. Detta stärks av Boström (2019) som menar att den tekniska utvecklingen kommer att 

fortsätta. Exempel på förslag som presenteras är att implementeringen av robotar exempelvis skulle 

kunna ta över enklare administrativa arbetsuppgifter och på så vis skapa utrymme för den befintliga 

personalen att fokusera på mer avancerade arbetsuppgifter. Detta har vi nämnt tidigare, att 

Arbetsförmedlingen (2019) menar att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen kommer att 

automatisera vissa av dagens arbetsuppgifter. En annan aspekt gällande framtiden är att vi menar att 

realkompetenser är ett förslag till att underlätta hanteringen av kompetensbrist. Som vi nämnt i tidigare 

avsnitt är realkompetenser enligt det danska undervisningsministeriet (2008a) kompetenser som visar 

på den faktiska kunskapen utan att ta hänsyn till hur kompetensen uppnåtts. Vi menar med vårt förslag 

att det är den faktiska kunskapen som i slutändan är av betydelse och inte vilka kompetenser individen 

har på sitt CV. Arbetsprov skulle få en större vikt vid rekrytering, vilket gör att dessa behöver bli 

genomarbetade för att faktiskt undersöka vilka kompetenser individen besitter.   

 

4.4 Strategier, idag och inför framtiden  

Beskrivningen av hur organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar för att hantera 

kompetensbristen kan sammanfattas i flera olika kategorier. Till att börja med använder sig 

organisationerna utav olika typer av strategier och arbetssätt för att hantera bristen. De benämner 

strategierna på olika sätt men pratar ofta runt samma ämne och samma typ av arbetssätt och aktiviteter. 

Strategier och metoder har kunnat identifieras i den insamlade empirin, ibland genom att någon 

respondent nämnt strategin vid namn och ibland av att vi tolkat vilken typ av strategi de använder. Det 

är fram för allt tre strategier och metoder kring attrahera, rekrytera och behålla som tas upp genom 

studien och dessa har vi identifierat som Employer Branding, Person-Organizational fit och 

Kompetensutveckling. 
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Employer Branding är en erkänd metod som används främst för att attrahera och behålla kompetens. 

Fem av de sex respondenterna nämner att de redan använder sig av detta, eller att de exempelvis vill bli 

bättre på att knyta en kontakt med studenter under studietiden för att skapa långsiktiga relationer. Detta 

kan anses vara en typ av Employer Branding strategi. Att delta på studentevent eller att ta emot 

praktikanter menar respondenterna är en strategi som fungerar. Person-Organizational fit är en annan 

typ av strategi som flera utav respondenterna diskuterar kring men ingen nämner vid just detta begrepp. 

Strategin bygger på att det finns, eller uppstår, en passform mellan personen och organisationen. 

Passformen kan ske på olika sätt, antingen genom att personen passar bra in i organisationen eller genom 

att personen kompletterar omgivningen och gör den fulländad (Muchinsky & Monahan, 1987). Flera av 

respondenterna menar att det är av stor vikt att personen passar in i gruppen eller kompetensmässigt 

kompletterar resterande personer i gruppen. Detta kan vara en metod som används då de inte får tag på 

den kompetens de behöver, då får de kompromissa på formella kompetenser och i stället rikta in sig på 

person- och organisatorisk passform. Kompetensutveckling menar respondenterna att de använder som 

en strategi för att behålla sin personal och kompetens.  Kompetensutveckling är av betydelse för både 

att behålla de individer som är drivna av att utvecklas samt att öka kunskapen inom verksamheten för 

att kunna växa som organisation. 

 

Vi har identifierat ett två aspekter som kan ses som antingen utmaningar eller möjligheter. Dessa är 

kultur och generation. Aspekterna är identifierade utifrån att respondenterna nämner att det krävs såväl 

en kulturell anpassning som en anpassning till den nya generationen för att hantera kompetensbristen, 

både idag och inför framtiden. Figur 7 illustrerar en sammanfattning av kapitel 4) Strategi där vi i menar 

att kompetensbristen leder till behov av strategi. De strategier som vi identifierat att studiens 

organisationer använder sig av idag är; Employer Branding, Person-Organization fit samt 

kompetensutveckling. Därefter följer vad vi kallar framtiden som inkluderar generationsskiftet och 

kulturell anpassning. Dessa aspekter är något som respondenterna menar redan har börjat märkas av 

men som definitivt kommer att ha stor betydelse i framtiden.  

 

 
Figur 7: Kapitel 4 – Strategi 
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5. Slutsats 

Från syfte till slutsats. I detta kapitel kommer vi att utifrån vad som presenterats i kapitel 1) Inledning, 

kapitel 3) Kompetensbrist och kapitel 4) Strategi väva samman syftet med våra slutsatser. Strukturen 

som följer utgår ifrån att vi svarar på studiens syfte utifrån våra tre forskningsfrågor och presenterar 

en kortfattad sammanfattning av vår slutsats, för att sedan i 5.2) presentera studiens bidrag och avsluta 

med 5.3) där vi ger förslag till vidare forskning.   

  

5.1 Hur organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar för att hantera 

kompetensbrist, idag och inför framtiden 

Med vårt induktiva arbetssätt har vi i ovan kapitel presenterat en beskrivning av kompetensbristen i 

Jönköpingsregionen samt hur organisationer arbetar strategiskt för att hantera bristen och vad de tror om 

framtiden. Det går att konstatera att det råder en kompetensbrist som alla våra respondenter bekräftar. 

Det går även fastställa att alla respondenter och dess organisationer på ett eller annat sätt arbetar 

strategiskt för att hantera situationen, även om de benämner det på mer eller mindre hög kunskapsnivå. 

Alla respondenter har även tankar kring framtiden och är överens om att kompetenserna, bristen, 

tillgängligheten och strategierna inte kommer att se lika dana ut i framtiden som de gör idag. För att på 

ett systematiskt sätt ge svar till syftet kommer vi att i tur och ordning svara på våra forskningsfrågor. I 

nästa avsnitt gör vi en beskrivning över hur kompetensbristen i Jönköpingsregionen ser ut.  

  

5.1.1 Hur ser kompetensbristen ut i Jönköpingsregionen? 

När det gäller studiens första forskningsfråga, hur ser kompetensbristen ut i Jönköpingsregionen?, 

framkommer att alla studiens respondenter bekräftar att det råder en kompetensbrist både i deras 

respektive verksamheter samt på en generell nivå. Detta gör att vi kan konstatera att det i Jönköping, av 

olika anledningar råder en kompetensbrist. Vad kompetensbristen innebär för våra respondenter ser lite 

olika ut då de syftar till olika typer av kompetenser och brister. Flera av respondenterna associerar till 

de formella kompetenserna, så som utbildning och legitimationskrav. Likt rapporten ifrån Svenskt 

Näringsliv (Nordström, 2018) menar dock tre av de sex respondenterna att erfarenhet, social kompetens 

och personligt engagemang i vissa fall väger tyngre än utbildning och kan ses som de kompetenser som 

är svårast att tillgodose behovet av.  

 

De identifierade anledningarna till kompetensbristen ser enligt våra respondenter olika ut, men det finns 

också flera likheter. De tre likheter som vi identifierat och tolkat varit de största anledningarna enligt 

våra respondenter är brist på utbildning, samhällsutveckling och geografiskt läge. Den identifierade 

anledningen brist på utbildning innebär att det på olika sätt är brist på utbildning i Jönköping, antingen 

genom att det inte finns någon eftergymnasial utbildning inom vissa yrken, att det är för få som utbildar 

sig eller att man flyttar till storstäderna för att utbildas eller utvecklas. Det som Statistiska Centralbyrån 

(2017) beskriver, att många studenter som flyttar till andra orter för att studera stannar där, stödjer både 

R4:s och R1:s resonemang kring kompetensbristen i Jönköpingsregionen. I R4:s fall råder det en brist 

på utbildade personer delvis på grund av att det inte fanns utbildning i Jönköping under ett antal år, samt 

i R1:s fall delvis på grund av att personer som vill utvecklas flyttar till storstäderna och troligtvis stannar 

där. Statistiska Centralbyrån (2018) menar också att Småland är ett av de landskap som har störst andel 

lågutbildad befolkning.  

 

När det gäller den identifierade anledningen samhällsutveckling menar flera av våra respondenter hur 

detta har bidragit till den kompetensbrist som råder på dagens arbetsmarknad, främst till följd av den 
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stora och snabba tekniska utveckling som skett, men också till följd av en ökad befolkningsmängd i 

kombination med den rådande högkonjunkturen. Exempelvis menar R5 och R6, som båda verkar inom 

IT-branschen, att den tekniska utvecklingen i samhället har gått alldeles för fort och att 

utbildningssystemet inte hunnit hänga med i samma takt, vilket anses vara den huvudsakliga 

anledningen som lett till den stora kompetensbristen inom branschen. Övriga respondenter (R1, R2, R3 

och R4) har också märkt av hur samhällsutvecklingen i viss mån bidragit till den aktuella bristen, men 

då genom den ökade befolkningsmängden i kombination med högkonjunktur som lett till ökad 

konsumtion.  

 

Det geografiska läget av Jönköping anses av våra respondenter vara ett problem på ett eller annat sätt. 

Den största orsaken till varför det är ett problem är på grund av att utvecklingsmöjligheterna finns i de 

större städerna vilket gör att många duktiga individer som vill utvecklas flyttar till de större städerna. 

Det handlar också om att konkurrenterna finns i de storstäderna och det kan bli svårt att få någon utan 

anknytning till Jönköping att flytta från en storstad till Jönköping, endast för jobbet. Det är konstaterat 

att det inte finns tillräckligt många högutbildade personer för att tillgodose kompetensbehovet i 

Jönköpingsregionen. I kombination med att Sverige nu befinner sig i en högkonjunktur, bidrar det till 

att genomtänkta strategier för hanteringen av kompetensbristen behövs. 

  

5.1.2 Hur arbetar organisationer strategiskt för att hantera detta?   

När det gäller studiens andra forskningsfråga, hur arbetar organisationer strategiskt för att hantera 

detta?, framkommer att våra respondenter och dess organisationer använder olika strategiska metoder. 

Som en nyckelmetod har vi identifierat Employer Branding, som genomgående diskuteras på ett eller 

annat sätt av alla våra respondenter. Denna metod ses som central när det gäller hela 

kompetensförsörjningsarbetet. Kompetensförsörjningsarbetet har vi valt att dela in i att attrahera, 

rekrytera och behålla. Här diskuterar flera av respondenterna hur de använder Employer Branding för 

att attrahera och rekrytera kompetens, hur de använder strategin Person-Organizational fit vid 

rekrytering samt Kompetensutveckling för att behålla kompetensen.  

  

Utöver de utmaningar som finns i förhållande till dessa tre delar har även ett antal andra delar 

identifierats. I avsnitt 4.3) Möjligheter eller utmaningar?, pekas ett antal olika områden ut som kan 

tänkas ses som både utmaningar och möjligheter för dagens organisationer att arbeta med. Här nämner 

flera av respondenterna hur det de senaste åren öppnats en ny möjlighet till kompetensförsörjning, 

nämligen den stora kompetens som finns tillgänglig bland de människor som nyligen flyttat till Sverige 

och försöker slå sig in på den svenska arbetsmarknaden. Detta ses som både en möjlighet och utmaning 

för organisationer att hantera, hur ska man se till att nyttja den här chansen? Hur behöver man arbeta för 

att hantera kulturella utmaningar som kan uppstå? Här framkommer att flera av respondenterna menar 

att de har börjat nyttja den nyinflyttade kompetensen och är tillfredsställda med det. Dock menar de att 

det finns kulturella utmaningarna men är över lag nöjda och är villiga att skapa samarbeten med 

arbetsförmedlingen och andra projekt inkluderande nysvenskar på arbetsmarknaden.  

  

En annan del som diskuteras som en utmaning är det kommande generationsskifte som påbörjats och 

kommer fortsätta de kommande åren. Här identifieras hur det av respondenterna upplevs krävas ett ökat 

fokus på aktiviteter så som introduktion och kompetensutveckling för att kunna möta de krav som ökat 

på organisationerna från den nya generationens arbetssökande. Här menar flera av organisationerna hur 

man påbörjat ett strategiskt arbete med detta men att fokus på detta bara kommer att öka ju mer den nya 

generationen introduceras på arbetsmarknaden.  
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5.1.3 Hur ser yrkesverksamma inom HR på framtiden? 

När det gäller studiens tredje forskningsfråga, hur ser yrkesverksamma inom HR på framtiden?, 

framkommer begrepp som generationsskifte, skapa fler utbildningsplatser, globalt fenomen och 

robotisering. Dessa begrepp och fenomen är vad respondenterna nämner gällande framtiden och 

kompetenser. Eftersom framtiden är oviss är det svårt att bekräfta den insamlade empirin med teori mer 

än att till exempel teknologin kommer fortsätta att utvecklas (Boström, 2019) och den starka 

arbetsmarknaden kommer fortsätta att vara stark (KI, 2019). Något vi kan fastställa är att ingen av 

respondenterna tror att framtidens kompetenser, kompetensbrist och behov kommer att se lika dant ut i 

framtiden som det ser ut i dagsläget.  

  

Vad respondenterna spekulerar i är att det med hjälp av en fortsatt utveckling inom digitalisering och 

robotisering kommer att minska fokus på de hårda och formella kompetenserna för att i stället öka på 

de mjuka kompetenserna. De administrativa uppgifterna kommer inom många yrken att kunna tas över 

av olika typer av robotar, dock så tror respondenterna inte att andelen arbetslösa kommer att öka av 

denna anledning då de i stället menar att arbetstagarna kommer att kunna fokusera mer på det de är bra 

på. Fokus på det mänskliga värdet, det personliga mötet, sociala kompetenserna samt 

kärnkompetenserna kommer att öka när de administrativa uppgifterna så småningom kommer att 

robotiseras.  

  

Gällande strategier och framtiden framkommer det att när respondenterna ser på framtiden fokuserar de 

mest på de generationsutmaningar som tidigare diskuterats, men också hur de tror att kompetenser och 

behovet av dem kommer att förändras i takt med att den tekniska utvecklingen fortsätter. Här diskuterar 

flera av våra respondenter den eventuella framtida implementeringen av robotar och hur det kan förändra 

organisationers behov, men också hur det kan ses som en eventuell lösning, eller i alla fall avlastning av 

den kompetensbrist som nu råder. Avslutningsvis diskuteras även hur användandet av realkompetenser 

skulle kunna ses som en eventuell lösning för att underlätta tillgängligheten av kompetenser, då mindre 

fokus skulle kunna läggas i krav på formell kompetens som av flera respondenter anses vara grunden 

till kompetensbristen. 

  

För att möta de generationsutmaningar som kommer drar vi slutsatsen att organisationer behöver ändra 

sitt arbetssätt för att attrahera, rekrytera och behålla kompetensen. De traditionella metoderna inom 

rekrytering kommer med största sannolikhet inte att räcka för att samtidigt vara en framgångsrik 

organisation. Några utav respondenterna har redan märkt av skillnader i hur de behöver bete sig 

annorlunda i till exempel en intervju med en kandidat från den yngre generationen. De menar också att 

kraven kommer att öka på arbetsgivaren vilket gör att man som organisation bör ha en hållbar och 

genomarbetad strategi som passar för att möta den nya generationen.  

  

5.1.4 Sammanfattning av slutsats 

Sammanfattningsvis beskriver studiens resultat hur organisationer i Jönköpingsregionen arbetar för att 

hantera den kompetensbrist som råder. Som huvudsakliga anledningar till att kompetensbristen uppstått 

visar resultatet att faktorerna brist på utbildning, samhällsutveckling och geografiskt läge är centrala. 

De strategier som identifierats som centrala i dagens arbetssätt är Employer Branding, Person-

Organizational fit och Kompetensutveckling. Studiens resultat visar även att de befintliga HR-strategier 

som i stor utsträckning används för att förse organisationen med kompetens i dagsläget, inte tros ha en 

fortsatt relevans inför framtiden. Slutsats kan dras att nya generationer kräver nya strategier och att ett 

stort arbete kring detta föreligger. När det gäller framtida utmaningar och möjligheter ses 

generationsskifte och kulturell anpassning som centralt. Avslutningsvis har vi identifierat ett stort behov 
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för organisationer i Jönköpingsregionen att se över sina strategier för att framöver kunna attrahera den 

kompetens som krävs. Nedan illustreras vår modell (figur 8) som sammanfattar studiens resultat. 

Modellen förklaras vidare i nästa avsnitt 5.2) Studiens bidrag med tillhörande underavsnitt.    

 

 
Figur 8: Studiens resultat 

5.2 Studiens bidrag 

Med hjälp av vår induktiva ansats och vårt tolkande perspektiv har vi varit öppna för ny information 

och kunnat tolka den för att ta reda på hur respondenterna ser på den rådande kompetensbristen, deras 

strategier för att hantera den och hur de ser på framtiden inom samma ämnen. Vi har kunnat beskriva 

hur kompetensbristen ser ut i Jönköpingsregionen utifrån vårt urval, och även hur dessa organisationer 

arbetar strategiskt för att hantera bristen. Vårt syfte är dock inte att kunna generalisera resultatet på 

nationell nivå, men möjligen på lokal nivå. Vi är dock medvetna om att studien har relativt få 

respondenter och endast behandlar ett antal branscher. Nedan presenteras studiens teoretiska och 

praktiska bidrag.   

 

5.2.1 Teoretiskt bidrag  

Vi har beskrivit dagens läge med hjälp av våra två första forskningsfrågor och har med hjälp av vår 

tredje forskningsfråga diskuterat vad respondenterna tror om framtiden. Några specifika nya teorier 

har inte framkommit mer än att vi kunnat konstatera att organisationer behöver ändra sitt arbetssätt för 

att möta de kommande utmaningarna och möjligheterna. Vårt teoretiska bidrag är den modell vi skapat 

(figur 8) som är en form av sammanställning av studiens resultat, vilket är baserat på den insamlade 

empirin ifrån studiens sex respondenter. Modellen beskriver hur kompetensbristen har uppstått, vilka 

strategier organisationerna använder idag, vilka framtida utmaningar och möjligheter som finns, samt 

en avslutande del vi benämner som Nya arbetssätt. Nya arbetssätt kan kopplas med våra förslag till 

vidare forskning som presenteras i kommande avsnitt 5.3) Vidare forskning.   

 

5.2.2 Praktiskt bidrag  

Modellen (figur 8) kan också ses som studiens praktiska bidrag då vi anser att den kan nyttjas av andra 

städer än Jönköpingsregionen samt andra organisationer eller branscher. Vi menar att modellen bäst 

kan nyttjas av andra städer som är i liknande storlek som Jönköping. Angående andra organisationer 

eller branscher föreslår vi att modellen kan nyttjas för att till exempel ta reda på vilka kommande 

utmaningar och möjligheter som finns i Jönköpingsregionen. Den kan också användas för att ta reda 
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på vilka typer av strategier som andra företag eller branscher använder sig av i dagsläget. En annan 

aspekt är att det nu finns en upplevd förklaring till varför kompetensbristen har uppstått i 

Jönköpingsregionen, och att till exempel olika typer av utbildningscenter kan genom studiens resultat 

ta reda på inom vilka yrken utbildningsmöjligheterna, enligt studiens respondenter, behöver utvecklas. 

Vidare kan vår studie ses som en grund för att fortsätta studera vilka nya arbetssätt som behöver 

implementeras för att hantera kompetensbristen på bästa sätt. Nedan förklaras våra förslag till vidare 

forskning som kan vara en start på en fortsättning av studien.   

 

5.3 Vidare forskning 

Då studiens syfte var att med ett induktivt och tolkande perspektiv beskriva hur organisationer i 

Jönköpingsregionen strategiskt arbetar för att hantera kompetensbristen, idag och inför framtiden, har 

vi inte gått mer på djupet än att just ta reda på och beskriva detta. Vi har bland annat presenterat hur 

bristen har uppkommit, hur den hanteras och vad respondenterna tror om framtiden. För att gå vidare 

med denna studies resultat har vi genom vår analys av resultatet kommit fram till tre förslag på vidare 

forskning. Dessa är; 1) Att studera hur arbetssättet behöver ändras för att hantera den kommande 

generationen, 2) Att studera vilken strategi som är den bästa för att hantera kompetensbristen, samt 3) 

Att ta reda på hur nya strategier ska kunna implementeras. 

  

1) Att studera hur arbetssättet behöver ändras för att hantera den kommande generationen. Ett 

återkommande begrepp i denna studie är det kommande generationsskiftet. Både under kapitel 3) 

Kompetensbrist samt 4) Strategi tas begreppet upp som en utmaning som på sätt och vis redan är här 

men som kommer att öka de närmsta åren. Ett intressant fenomen att studera anser vi vara hur 

arbetsgivare behöver ändra sitt arbetssätt för att hantera och möta den kommande generationen, med allt 

vad det innebär. Främst tänker vi på hur arbetsgivare behöver ändra sitt arbetssätt för att attrahera, 

rekrytera och behålla kompetensen som den kommande generationen besitter.  

  

2)  Att studera vilken strategi som är den bästa för att hantera kompetensbristen. Då vår studie 

endast beskriver vilken strategi respondenterna i Jönköpingsregionen använder sig av för att hantera 

kompetensbristen så skulle det vara av relevans att ta reda på vilken strategi som fungerar bäst. Då 

studien presenterar ett antal olika strategier eller arbetssätt för att hantera kompetensbristen skulle en 

vidare forskning på ett mer omfattande sätt vara av intresse. Att testa strategier över en längre tid och 

jämför med utfall skulle ge en god referens om vad som fungerar bra och inte. Att få fram ett resultat 

gällande vilken strategi som fungerar bäst och mest effektivt skulle förhoppningsvis hjälpa många 

organisationer att hantera kompetensbristen på ett bättre sätt och inte behöva uppleva den stress som 

kompetensbristen kan medföra. En intressant aspekt på detta förslag skulle vara att göra en studie med 

en abduktiv ansats där både redan befintlig teori testas på organisationer samt att ny teori framkommer 

i form av observera organisationers arbetssätt.  

  

3) Att ta reda på hur nya strategier ska kunna implementeras. Detta förslag till vidare forskning hör 

på sätt och vis ihop med de två ovanstående förslagen. Detta handlar om hur nya strategier ska kunna 

implementeras. Som vi presenterat i slutsatsen behövs nya strategier för att hantera kompetensbristen 

och den kommande generationen. Som en påbyggnad till vidare forskning förslag 1) och 2) så skulle 

detta förslag innebära att ta reda på hur man bör implementera den nya strategin för att hantera den 

kommande generationen eller hur man bör implementera den bästa strategin för att hantera 

kompetensbristen. Då vi i studien presenterar och diskuterar kring nysvenskar skulle en inriktning på 

detta förslag kunna vara hur man ska kunna implementera strategier som fungerar gällande nysvenskar.  
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Bilaga 1 – Mail till organisationer 

 

Hej XX! 

  

Vi är två HR-studenter som precis påbörjat arbetet med vårt examensarbete och letar nu efter 

organisationer som kan tänka sig att delta i vår undersökning. Vi är intresserade av rekrytering inom 

branscher där det krävs en viss form av kompetens, och där det finns vissa svårigheter att rekrytera 

personal som kan tillgodose detta kompetensbehov. Det hela skulle i så fall handla om att genomföra en 

intervju med någon som är involverad i rekryteringsarbetet. Återkom väldigt gärna till oss om det skulle 

vara så att detta låter intressant, vi tror nämligen att detta skulle kunna vara ett väldigt aktuellt och 

givande ämne för både oss och för er organisation. 

  

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning,  

Julia Davidsson och Louise Malmtoft 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

  

Inledning 

Vad är din arbetstitel? 

  

Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

  

Hur många anställda finns i organisationen och hur många anställda har du ansvar över? 

  

Hur många rekryteringar görs per år inom din verksamhet? Uppskattningsvis.   

  

Vilken avdelning inom verksamheten anser du vara den med högst personalomsättning?   

  

Till vilket yrke eller tjänst anser du det vara svårast att hitta och rekrytera kompetens?   

  

Har ni fastställt kärnkompetenser som ni behöver i företaget?  

• Är dessa synliga för medarbetare?  

• Är dessa utgångspunkter när ni rekryterar?  

  

Dagens situation 

  

Vad innebär kompetensförsörjning inom er verksamhet? 

  

Hur går rekryteringsprocessen till hos er?  

  

• Intervjuer?  

• Arbetstest?  

• Annat? 

  

Hur arbetar ni för att attrahera den kompetens som behövs?  

• Arbetar ni något med Employer Branding? 

• Får ni in många spontanansökningar eller söks det endast på utannonserade tjänster?  

• Anser du ert företag vara en attraktiv arbetsplats?   

• Vilka insatser utför ni för att attrahera personal?  

• Upplever du att det finns ett stort behov av denna typ av insatser?   

  

Hur gör ni för att rekrytera den kompetens som behövs?  

• Hur gör ni för att definiera “rätt” kompetens? Vad letar ni efter?  

• Upplever ni att det är svårt att hitta personal? I så fall, till vilken “avdelning”?  

• Får ni många eller få sökanden på era utannonserade tjänster?   

• Får ni tag i den kompetens ni söker eller känner ni att ni får kompromissa? Om ni behöver 

kompromissa, vad kompromissar ni med? 

• Om ni “tummar” på kompetensen, vad anser ni då vara viktigast vid rekryteringen?  

• Händer det att ni avvaktar med rekryteringen i denna typ av scenario eller hur går ni vidare?  
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Hur gör ni för att behålla den kompetens som behövs?  

• Utför ni några speciella aktiviteter/fokusområden? 

• Erbjuder ni utbildnings-/utvecklingsmöjligheter?  

  

Vilka svårigheterupplever du finnas gällande att rekrytera den kompetens ni behöver?   

  

Om ni upplever svårigheter – varför tror ni att ni har svårt att rekrytera ”rätt” kompetenser? 

  

  

Framtiden 

  

Tror ni att de kompetenser som behövs kommer att förändras i framtiden?  

  

Hur tror du att framtiden ser ut för er gällande tillgång till arbetskraft och kompetenser?  

  

Hur ser du på rekryteringsbehovet idag jämfört med i framtiden? Är du i dagsläget försiktig med/orolig 

för att anställa “för mycket” personal eller ser du det inte som något hinder?   

  

Vad ser du för eventuella fördelar/nackdelar inför framtidens rekrytering?  

  

Vad tror du skulle bli lättare vid en eventuell lågkonjunktur?   

  

Vad tror du skulle bli svårare vid en eventuell lågkonjunktur?  

  

Hur tror du att framtiden ser ut för er när det gäller tillgång till arbetskraft? 

  

Några övriga synpunkter/frågor/saker du vill diskutera/tillägga? 
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